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 +פרק א :ראשונים מוני המצוות _
 :1 ä"ñøä äåöîä :úååöîä øôñ í"áîøהיא שהזהירנו מהשי מחשבתנו לעשות
תחבולה כדי לקנות מה שיש לזולתנו מאחינו ,וזה הוא אמרו
לא תחמוד בית רע וכו' .ולשו מכילתא :לא תחמוד יכול אפילו חומד בדבר ] 2בדיבור[
תלמוד לומר לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל ,מה להל עד שיעשה מעשה א
כא נמי עד שיעשה מעשה .הנה התבאר ל כי זה הלאו יזהיר מהערי עד שנקח לעצמנו
הדבר שהיינו חומדי אותו מממו אחינו ואפילו לקנותו ולתת בו דמי רבי  ,הנה זה
כלו מי שיעשהו עובר על לא תחמוד:

 :å"ñøä äåöîäהיא שהזהירנו מהשי מחשבתנו לחמוד מה שיש לאחינו ולהתאוות בו
שזה יהיה מביא לעשות תחבולה לקנותו ,וזהו לשו האזהרה שבאה בזה העני אמר
)ואתחנ( לא תתאוה בית רע .ואי השני לאוי אלו בעני אחד ,אלא הלאו הראשו והוא
לא תחמוד מזהיר שלא לקנות מה שיש לזולתנו ,והלאו השני מזהיר אפילו להתאוות
בלבנו  3לבד .ולשו המכילתא :לא תחמוד בית רע ולהל הוא אומר לא תתאוה בית
רע ,לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החמוד בפני עצמו .וש אמרו :מני שא התאוה
אד סופו לחמוד תלמוד לומר לא תתאוה ולא תחמוד ,מני שא חמד אד סופו לגזול
תלמוד לומר )מיכה ב( וחמדו שדות וגזלו.

>‡<

>·<

וביאור זה ,שא ראה דבר יפה אצל אחיו ,א גברה  4מחשבתו עליו והתאוה בו עבר על
אמרו ית' לא תתאוה ,וא התחזק בו אהבת הדבר ההוא עד שישתדל להגיעו אצלו ולא
יסור מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרהו או יחלי אותו אליו במה שהוא יותר טוב ממנו
ויותר שוה] ,א [ הגיע אל בקשתו הנה כבר עבר על לא תחמוד ג כ ,אחר שקנה הדבר
שהיה לחבירו ולא היה רצונו למכרו ,אלא הכביד עליו והערי עד שלקחו ויהיה שלו,
כבר עבר שני לאוי לא תתאוה ולא תחמוד כמו שביארנו.
וא נמנע האיש ההוא מלמכור אותו או להחליפו לאהבתו בדבר ההוא הנה הוא יקחהו
באונס והכרח לחוזק אהבת הדבר ההוא בנפשו ]והרי[ אז כבר עבר על לא תגזול ג כ,
והבי זה העני בספור אחאב ונבות )מ"א כא( .הנה התבאר ל ההפרש שבי אמרו לא
תתאוה ובי אמרו לא תחמוד:

) :åè÷ ïîéñ :íéàøé øôñיש :רנד(] :עמוד הרביעי ,איסורי ממו שאד לוקח מחבירו
או מעכב במקו שחייבתו תורה לית[ :לא תחמוד .כתב הב"ה בדברות
הראשונות והאחרונות לא תחמוד בית רע וגו' ולא תחמוד כל אשר לרע ,חומד נקרא
 .1ספר המצוות :נוסח פרנקל עם קצת תיקוני לשון מהוצאת קאפח ]בסוגריים מרובעות[ .דברי הרמב"ם ביד
החזקה )הל' גזילה( ושיטתו מבוארים באריכות לקמן פרק ה' עיי"ש >??< .בעיקר דבריו כאן בחילוק שני הלאוין

ע"ע חינוך מצוה תט"ז >??< ,ובדברי אחרונים הדנים אם דבריו כאן הם זהים למ"ש ביד החזקה  -יהודא יעלה

=ועוד= .מש"כ "לזולתנו מאחינו" משמע דאינו נוהג בגוי עיין חינוך שם .2 .לא תחמוד או אפילו חמוד בדבר

וכו'; קאפח .ולכאורה נראה שהדיבור כאן הכוונה לדברי ההפצר והשכנוע לבעל החפץ ,ולא שסתם הוציא

בפיו שברצונו להשיג החפץ .3 .אפילו על התאוה והחינון; )קאפח(.

 .4השליט; קאפח.

>‚<
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שחומד דבר חבירו ולוקחו בעל כרחו ונות דמי או בעקיפי בא עליו שלא כדי ,אבל
חומד במחשבה בלא מעשה אינו עובר בלא תחמוד ,דתניא במכילתא :יכול אפילו החומד
בדברי ת"ל לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל מה להל עד שעושה מעשה א
כא עד שעושה מעשה.
והיינו חמס דאמרינ בב"ק )סב (.חמס יהיב דמי ,שאונס חבירו ונות לו דמי על חפ,
ועל אונס כזה מקשינ ]בב"מ[ פ"א )ה (:הא קא עבר בלא תחמוד ומתר לא תחמוד
לאינשי בלא דמי משמע להו] ,פירוש[ ואינו כי א בדמי  ,5אלמא חומד ולוקח בעל כרחו
של חברו ונות דמי נקרא חומד ,ועליו נאמר לא תחמוד וכתיב לא תתאוה פי' אחד לאלו
ב' לאוי ,ושנה הכתוב עליו לעבור עליו בב' לאוי :6

) :â"ñù ïîéñיש :עב( :לא תחמוד כס וזהב עליה  .הזהיר הכתוב בפרשת והיה עקב,
פסילי אלהיה תשרפו באש לא תחמוד כס וזהב עליה ]ולקחת ל[ ,ומשעה שעבר
וחמד ולקח אע"פ שלא נהנה עובר בלא תחמוד ,וחומד בלא לקיחה אינו עובר ,וכבר
פירשתיו בלא תחמוד דעשרת הדברות דאינו עובר בלא תחמוד עד שיקח כמו שמפורש
במכילתא ,ומזה המקרא למד.

 :çð÷ ú"ì :â"îñלא תחמוד :כתוב בעשרת הדברות לא תחמוד וכתוב ש עוד לא
תתאוה ,והכל אחד ,ותניא במכילתיה לא תחמוד יכול אפילו בדברי תלמוד לומר
)דברי ז כה( לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל עד שיעשה מעשה ,ובפרק קמא דב"מ
)ה (:גרסינ דאמר רב הונא שומר שאמר הריני משל ואיני נשבע משביעי אותו שבועה
שאינה ברשותו ,ומקשה היא ישבע והלא חשוד הוא לעבור על לא תחמוד ומתר לא
תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,פי' רבינו משה והר' אליעזר ממי ]דאינו[ חשיד
על לא תחמוד לפי דעתו ,וא על פי שעיקר לא תחמוד בדמי  ,לפירוש זה משמע א
על פי שנת לו דמי יקרי הרי זה עובר בלא תחמוד ,וקשה לפירוש זה שהרי בפרק זה
בורר )סנהדרי כה (:אומר דחמס שנות דמי אינו פסול אלא מדברי סופרי  ,ויש לפרש
בלא דמי משמע להו וכ הוא אמת:
כתב רבינו משה )גזילה פ"א( לא תתאוה אי תאוה אלא בלב ומשעה שהתאוה בלבו עובר
בלאו דלא תתאוה א על פי שלא עשה מעשה ,התאוה מביאו לידי חימוד והחמוד לידי
גזל כמו שנאמר )מיכה ב ב( וחמדו בתי וגזלו ,שא לא יתננה לו ברצו יגזלנה בחזקה,
וגזל מביא לידי שפיכות דמי כמו שמצינו במעשה אחאב ונבות ,הנה למדת שהמתאוה
עובר בלאו אחד ,עשה מעשה כגו שהפציר ברעי ובקש שיתננה לו ונתנה לו עובר בב'
לאוי לא תתאוה ולא תחמוד ,וא גזל עובר בשלשה לאוי ,עד כא דבריו.
ולא יתכ לומר כ כי כ כתוב בדברות :לא תחמוד אשת רע ולא תתאוה בית רע ולפי
דבריו החמיר בבית מבאשת איש ,אלא החמוד והתאוה הכל אחד ,וכ פירשו אונקלוס לא
תרוג ,וכ )בראשית ב ט( ונחמד למראה מתרגמינ דמרגג למיחזי ,וכ פירש רבינו שלמה
)רש"י ואתחנ( כי הכל אחד :7
 .5ספר היראים" :שעיקר לא תחמוד בדמים" ,כך מביא בשם היראים בסמוך בסמ"ג >??< עיי"ש .ודעת היראים

כדעת תוס' סנהדרין כה :בתירוץ השני >??<== .ועיין מגילת ספר >??<

ד"ה ואע"פ ,ביאור דבריו.

 .6דעת היראים דיש רק לאו אחד ועוברים רק בעשה מעשה ,ודלא כשיטת הרמב"ם דלא תחמוד במעשה ולא
תתאוה במחשבה ונמנים לשני לאוין .ויש להעיר דבמצוה זו סטה היראים מדעת הבה"ג >??< ,דלכאורה מנה

שני לאוין) ,אע"פ שבעצם מנין המצוות נקט היראים כבה"ג כמבואר בדברי היראים בסיום הספר כאן( .עוד
העיר ב"תועפות ראם" כאן דשיטת הסמ"ג )מובא בסמוך( הוא כיראים וצ"ע למה הסמ"ג לא מזכיר שדבריו
כהיראים כדרכו במקמות רבים.

= לציין עוד :א( =בלשון היראים הנדפס אין שינויים משמעותיים ב( =ממ"ש והיינו חמסן דאמרינן בב"ק וכו',
נראה שמפרש שאלת הגמ' מה בין חמסן לגזלן בדין דאורייתא ודלא כתוס' שם שהכל בדרבנן ועיין...

 .7סמ"ג :שיטתו :יש רק לאו אחד ועוברים רק במעשה ,וס"ל דלא תחמוד בלא דמי ,וכן הוא האמת כשיטת

>„<
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שלא לחמוד דכתיב לא תחמוד .וא על גב דאמרינ במכילתי )יתרו

פרשה ח'( יכול בדברי תלמוד לומר ולקחת ל מה להל מעשה א כא מעשה,
מכל מקו נראה שא בלב אסור א אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה מעשה ,ובדיהיב
דמי חייב אחת ובדלא יהיב דמי חייב שתי  ,8ונראה דלא תחמוד ולא תתאוה הכל אחד
הוא וכפל מילה הוא.
ואמרו חכמי )סוטה ט( כל הנות עיניו במה שאינו שלו ג את שלו מוציאי מידו ,כ מצינו בנחש
הקדמוני שהיה סבור ]להיות[ מל על כל החיות והבהמות ועכשיו ארור מכל הבהמה ,היה סבור ללכת
בקומה זקופה ועכשיו על גחונ תל ,היה סבור לאכול מעדני כאד ועכשיו ועפר תאכל כל ימי חיי,
היה סבור להרוג אד וליקח חוה אשתו ועכשיו ואיבה אשית .וכ בקי וקרח ובלע ודואג האדומי
ואחיתופל ואבשלו וגחזי ואדוניה ועוזיה והמ שנתנו עיניה במה שאינו שלה ,ולא מבעיא שמה שבקשו
לא נתנו לה אלא א מה שביד נטלו מה .וכ הסוטה היא עמדה על פתח ביתה ליראות לו לפיכ
כה מעמידה בשער ניקנור ומראה קלונה לכל ,היא פרסה סודרי נאי על ראשה לפיכ כה נוטל כיפה
מעל ראשה ומניחה תחת כפות רגליה...
ולפיכ נחתמו עשרת הדברות בלא תחמוד לומר ל שהחומד עובר בכול ,וג אוי לו לחומד שכל ימיו
מכאובי ולא ישמח ,והשמח בחלקו שמח הוא לעול.
ג משלו חכמי לעורב שאמר אגנוב מכל עו נוצה אחת ואתנאה ,לסו הכירו בו העופות נטלו כל אחד
נוצה שלו ונשאר מכוער ביותר .ג משלו כי החומד והקנאי פגע בה מל אחד ואמר אחד מכ ישאל
דבר ממני וינת לו ולחבירו כפלי ,הקנאי לא רצה לשאול תחלה שהיה מתקנא א יות לחבירו כפלי
והחומד היה מתאוה לכפליי ,דחק החומד את הקנאי לשאול תחלה ,שאל שינקרו לו עי אחד וחבירו
ינקרו לו שני .ג משלו כי העול הזה דומה לפרדס נאה ראהו כלב שמ נתאוה לאכול מטובו ולא
היה יכול ליכנס בו כי לא היה רק חור אחד קט ,התענה ג' ימי כדי שיוכל ליכנס בחור ,נכנס ואכל
והתענג מ הפירות שבפרדס שמע שבעל הפרדס יבוא לפרדסו בקרוב זמ ,אמר הכלב אצא פ יבא בעל
הפרדס ויהרגני ,התענה ג' ימי כדי שיוכל לצאת ,אחרי שיצא ונסתכל בפרדס ואמר כמה נאי פירותי,
אכ כמו שנכנסי כ יוצאי ,ערו נכנסתי וערו אשוב .ג אמרו כשתבא לתמצית העול תמצא אויב
לבוש כסות אוהב .ג המשילו הנהני בו לכלב המגר עצ וד יוצא מחניכיו וסבור שמ העצ הד
יוצא ומוצצו ,ואשרי הק בו כי הוא כחלו יעו ,עכ"ל סמ"ק] .הגהות רבינו פרץ השייכים כאן נדפסו
אצל שערי תשובה לרבינו יונה >??<

עיי"ש[.

באורחות חיים :לרבינו אהרן הכהן מלוניל) :ח"ג אות מג( ]הביא דברי סמ"ק להלכה ,וז"ל [:די החומד:
אסור לחמוד שו דבר שנאמר לא תחמוד ,ואע"ג דאמרינ במכילתא יכול בדברי ת"ל ולקחת ל מה
להל מעשה א כא מעשה ]מכל מקו נראה שא בלב אסור א אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה
מעשה[ ובדיהיב דמי חייב ]אחת ובדלא יהיב דמי חייב[ שתי דלא תחמוד ולא תתאוה הכל אחד.
תוס' בתירוץ א'== .שני קטעים ממנו מבואים בהגהות מיימוניות לקמן >??< עיי"ש ולהשוות== .בענין קושיית
הסמ"ג על הרמב"ם :עי' באחרונים :אייזיק שטיין >??< ,מהרש"ל >??< ,ב"ח >??< ,לחם משנה >??< ,צדה
לדרך >??< ,זה ינחמנו >??< ,מעין החכמה >??< ,מנחת חינוך >??< ,עיר הצדק ,רש"ר הירש >??<= .להסביר

איך מתרץ סמ"ג עצמו שינוי הפסוקים אף דהכל אחד אבל עדיין קצ"ע שינוי הלשון==
 .8סמ"ק :משום לא תחמוד ומשום לא תגזול; צביון העמודים= .ביאור שיטתו----
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ואמרו חז"ל שכל הנות עיניו במה שאינו שלו ג את שלו מוציאי מתחת ידו שכ מצינו בנחש הקדמוני
שהיה סבור להיות מל על כל בהמה וחיה ועכשו ארור אתה מכל הבהמה וגו',
ולכ נחתמו עשרת הדברות בלא תחמוד לומר ל שכל החומד הוא עובר בכל ,וכל החומד ימיו מכאובי
ולעול לא ישמח והשמח בחלקו לעול ישמח.
וא יכסו אד שימכור לו חבירו שו דבר א )נפצר( ]יפצר[ לו בתחנוני ובוש הוא להשיב פניו אסור
להפציר בו כי זה כמו הכרח ואונס ,וא החומד הוא אד נכבד אסור לשאול מחבירו מקח או מתת א
לא ידע שית לו בנפש חפצה-] .קטע זה האחרון הוא מרבינו יונה בשערי תשובה >??<.

] :âî úåà 'â øòù :äáåùú éøòùמ האזהרות התלויות בלב [...לא תחמוד בית רע,
לא תתאוה בית רע ,הוזהרנו בזה שלא להתעולל עלילות ברשע לקחת
שדה וכר וכל אשר לרענו ג כי נת מכר  ,והוזהרנו על מחשבת הדבר הרע הזה שלא
נסכי במחשבתנו לעשותו שנאמר לא תחמוד ,וא יכסו אד שימכור לו חברו שדה או
כר או אחד מחפציו ולא יש את נפשו למכרו ,וא יפצר בו ברוב דברי תחנוני יבוש
להשיב פניו ,אסור לפצור בו כי זה כמו הכרח ואונס ,והחומד לקחת כל חפ והוא איש
נכבד שא ישאל שאלה אור פניו לא יפילו אסור לשאול מע רעהו מקח או מתת בלתי
א ידע כי נתו ית לו בנפש חפצה ולא ירע לבבו בתתו לו .9

><Â

בהגהות רבינו פרץ לסמ"ק )סימן יט( הביא דברי רבינו יונה להלכה וז"ל :מפי ר' יונה ,נאמר לא תחמוד ונאמר
לא תתאוה להזהיר שלא לקחת שדה וכרם אף כי יתן מכרם ולהזהיר שלא להסכים במחשבה לעשות כן.
ואם יכסוף אדם שימכור לו חבירו שום דבר ולא יש את נפשו למוכרו ואם יפצור בו ברוב תחנונים יבוש

להשיב פניו ,אסור להפציר בו כי זה כמו הכרח ואונס .ואם החומד הוא אדם נכבד שאם ישאל שאלה אור

פניו לא יפילו אסור לשאול מקח או מתת אם לא ידע כי יתן בנפש חפצה.

 :ãåîçì àìù :çì äåöî :êåðéçä øôñשלא להעלות במחשבתנו לעשות תחבולה לקחת
לנו מה שהוא לזולתנו מאחינו ,שנאמר לא תחמוד בית רע וגו' ,וכבר
הוכיחו זכרונ לברכה מפסוק אחר ,דכתיב לא תחמוד וגו' ולקחת ל ,שאיסור לאו דלא
תחמוד אינו נגמר עד שיעשה בו מעשה ,ואפילו נת הדמי לחבירו על החפ עובר ג
כ על לאו דלא תחמוד ,שאי לאו דלא תחמוד נתק בנתינת הדמי כל זמ שדר הכרח
לקחו ממנו ,כ הוא הפירוש האמיתי לרבותינו זכרונ לברכה.
 .9רבינו יונה :השווה עם דבריו ב"דרשות ופירושי רבינו יונה" >??<.

נעתיק כאן מביאור "זה השער" ]לגר"ב זילבר זצ"ל[ :הוזהרנו בזה שלא להתעולל עלילות וכו' ,כלומר בדיבור

או במחשבה לבד אינו עובר על לא תחמוד ומקור הדברים במכילתא ...עד שעושה מעשה ,ומדברי רבינו

משמע דההשתדלות לקנות הוי מעשה אפילו לא קנה ולא נראה כן דעת הרמב"ם בפ"א גזילה ובסה"מ .גם
כי נתן מכרם ,כתבו התוס' בסנהדרין כה :ד"ה מעיקרא דבנותן כסף אינו עובר על לא תחמוד וכן הוא מסקנת
הסמ"ג אבל דעת הרמב"ם כדעת רבינו .והוזהרנו על מחשבת וכו' ,אע"פ דאינו עובר אלא בעביד מעשה מ"מ
עיקר הלאו על ההסכמה לעשותו וזה כדעת הרמב"ם שם ,אבל מהראב"ד בהשגות מוכח דס"ל דעיקר העבירה

הוא מעשה הנטילה ולא המחשבה ,דלפיכך חולק על הרמב"ם דס"ל דהוי לאו שאין בו מעשה .וז"ל הסמ"ק
במצוה י"ט :ואע"ג דאמרינן במכילתא וכו' מ"מ נראה שאף בלב אסור אך אינו נגמר להתחייב עליו עד שיעשה
מעשה ,וזה כשיטת רבינו והרמב"ם .שנאמר לא תחמוד ,מדברי רבינו נראה דס"ל כדעת הסמ"ג ל"ת קנ"ח

דאין כאן ב' לאוין אלא לא תחמוד ולא תתאוה הכל אחד הוא ומשיג על הרמב"ם דסובר דהם ב' לאוין ...והא

דכתב רבינו עובר בלא תחמוד לא בא לאפוקי לא תתאוה אלא נקט לא תחמוד דנזכר זאת בגמרא בכמה
מקומות .ודעת הסמ"ג שם דבחומד אשה אינו עובר בלא תתאוה אבל הטור ושו"ע חו"מ סימן שנ"ט פוסק
כהרמב"ם דגם בחומד אשה וחושב היאך להשיגה עובר בלא תתאוה .עכ"ל זה השער.

==עיין שפת אמת >??< במש"כ בדברי רבינו יונה ==עוד ביאור שיטת רבינו יונה עיין מאמרו של הרז"נ גולדברג
דמשום לתא דגזל ודלא כרמב"ם וכו' עיי"ש עוד== .בבירור הלכה מאמרו של ??? זיצמן דעת רבינו יונה דצורת

לא תחמוד רק ע"י הכרח וכפייה ולא בריצוי כסף וכדומה דלא כרמב"ם עיי"ש.
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משרשי מצוה זו ,לפי שמחשבה רעה היא זו ,וגורמת לאד תקלות הרבה ,שאחר שיקבע
במחשבתו לקחת ממנו אותו הדבר שחמד מתו אותה תאוה רעה ,לא ישגיח בשו דבר,
וא לא ירצה חבירו למכרו יאנוס אותו ממנו ,וא יעמוד כנגדו אפשר שיהרגנו ,כאשר
מצינו בנבות שנהרג על כרמו שחמד ממנו אחאב.
דיני המצוה ,אי ראוי להתרחק הרבה מ המדה הרעה הזאת ,מבוארי במקומות בתלמוד
בפיזור ובמדרשות ,ונוהגת בכל מקו ובכל זמ ,בזכרי ובנקבות ,ועובר עליה וחמד,
ואפילו עשה בו שו מעשה ,אינו חייב מלקות ,לפי שהוא דבר שנית להשבו  ,10שהרי
אפילו אנסו ממנו להשבו נית ,ומכל מקו הרי הוא כעובר על מצות מל יתעלה ,וכמה
שלוחי יש למל יתעלה ליטול נקמתו ממנו.
 :ìàøùé éðá åðéçà ãéáù äî úååàúäì àìù :æèú äåöîשנמנענו לקבוע מחשבותינו
להתאוות מה שביד אחד מאחינו בני ישראל ,לפי שקביעות המחשבה בתאוה על אותו
דבר יהיה סיבה לעשות תחבולה לקחת אותו ממנו וא על פי שאי רצונו למוכרו ,או על
ידי מקח או חליפי ,או בחזקה א לא נוכל בעני אחר ,ועל זה נאמר ולא תתאוה בית
רע וגו' .וכתב הרמב" ז"ל ,שאי שני הלאוי שה לא תחמוד שבסדר וישמע יתרו ולא
תתאוה שבסדר זה לאוי כפולי בעני אחד ,אבל ה שני עניני  ,שלאו דלא תחמוד ימנענו
מלקחת בשו צד בי בדמי בי שלא בדמי מה שקנה זולתנו א איננו חפ למכור
אותו דבר ,ולאו זה דלא תתאוה ימנענו אפילו התאוה בו בתו לבנו ,כי ע התאוה יבוא
להתחנ לו ולהכביד עליו למוכרו או להחליפו לו בכלי אחר על כל פני  .וא על פי
שהאחד מאלו הלאוי מוש את חברו ,שני יחשבו מכל מקו והרי אתה רואה החילוק
שביניה .
ואל תתמה לומר ואי יהיה בידו של אד למנוע לבבו מהתאוות אל אוצר כל כלי חמדה
שיראה ברשות חבירו והוא מכול ריק וריק  ,ואי תבוא מניעה בתורה במה שאי אפשר
לו לאד לעמוד עליו ,שזה הדבר אינו כ ,ולא יאמרו אותו זולתי הטפשי הרעי והחטאי
בנפשות  ,כי האמנ ביד האד למנוע עצמו ומחשבותיו ותאוותיו מכל מה שירצה וברשותו
ודעתו להרחיק ולקרב חפצו בכל הדברי כרצונו ,ולבו מסור בידו על כל אשר יחפו
יטנו ,וה' אשר לפניו נגלו כל תעלומות חופש כל חדרי בט רואה כליות ולב אי אחת
קטנה או גדולה טובה או רעה מכל מחשבות האד נעלמת ממנו ולא נסתרת מנגד עיניו,
ישיב נק לעוברי רצונו בלבב ונוצר חסד לאלפי לאוהביו המפני לעבודתו מחשבות ,
שאי טוב לאד כמו המחשבה הטובה והזכה כי היא ראשית כל המעשי וסופ ,וזהו
לפי הדומה עני לב טוב ששבחו חכמי במסכת אבות )פ"ב מ"ט(.
והראיה שאלו שני הלאוי שזכרנו חלוקי בענינ ונחשבי לשני מה שאמרו במכילתא
לא תחמוד בית רע ולהל הוא אומר ולא תתאוה לחייב על התאוה בפני עצמה ועל
החימוד בפני עצמו ,וש נאמר מני שא נתאוה סופו לחמוד תלמוד לומר לא תתאוה
ולא תחמוד ,מני שא חמד אד סופו לגזול תלמוד לומר )מיכה ב( וחמדו שדות וגזלו.
שורש מצוה זו ידוע הוא כי הרחקת הגזל מבי בני אד תועלת הכל והשכל עד נאמ
בדבר ,ואי בה אריכות דיני שכל ענינה מבואר בכתוב.
 .10ספר החינוך :ב"דרך מצותיך" למשנה למלך כתב כאן :המחבר ז"ל ס"ל כהראב"ד דזה אינו אלא בדלא
אמר רוצה אני ולפיכך פטרו מן המלקות משום דניתן להשבון אך הרמב"ם ס"ל דאפילו אמר רוצה אני עובר
בלאו ופטר מן המלקות לפי שאין בו מעשה ,עכ"ל .ועיין בצב"א רב מובא בהגהות לחינוך הוצאת מכון ירושלים

שאין דבריו מוכחרים ונראה דלא ===

><Á
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â"ñø úåøäæà

î

òé÷øä øäæ

 ìגם בני נח מצווים

ונוהגת בכל מקו ובכל זמ בזכרי ונקבות ,ג כל בני העול מחוייבי בה לפי שהיא
ענ למצות גזל שהיא אחת מ השבע מצוות שנצטוו עליה כל בני העול  ,ואל תטעה
בני בזה החשבו של שבע מצוות בני נח הידוע והמוזכר בתלמוד )סנהדרי נו (:כי באמת
שאות שבע ה כעי כללות אבל יש בה פרטי הרבה ,כמו שאתה מוצא שאיסור העריות
נחשב לה דר כלל למצוה אחת ויש בה פרטי כגו איסור א ואיסור אחות מ הא
ואיסור אשת איש ואשת אב וזכר בהמה )ש נח ,(:וכ עני עבודה זרה כולו נחשב לה
מצוה אחת ויש בה כמה וכמה פרטי שהרי ה שוי בה לישראל לעני שחייבי בכל
מה שבית די של ישראל ממיתי עליה )ש נו ,(:וכמו כ נאמר אחר שהוזהרו בעני הגזל
שהוזהרו ג כ בכל הרחקותיו ,ואי כוונתי לומר שיהיו כמונו מוזהרי על זה בלאו ,שה
לא נזהרו בפרטי הלאוי כמו ישראל אבל נזהרו דר כלל באות שבעה ,כאילו תאמר על
דר משל שהזהיר הכתוב איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו אל הא והאחות וכל
השאר ,וכמו כ בעבודה זרה ג כ דר כלל ,וכ בגזל כאילו נאמר לה אל תגזלו אבל
תתרחקו ממנו בתכלית ,ובכלל ההרחקה שלא לחמוד ,אבל בישראל אי העני כ שרצה
המקו לזכות והרבה לה מצוות יותר מה ,וג באות שנצטוינו אנחנו ]וה  ,זכינו
אנחנו[ להיות ציוויינו עליה במצוות עשה ולאוי נפרדי  ,וכל זה זכות וטובה לנפשנו,
שכל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד.
ועובר על זה וקובע מחשבתו להתאוות במה שיש לזולתו עובר על לאו זה ,ואי בו מלקות
לפי שאי בו מעשה אבל עונשו גדול מאד כי הוא סבה לכמה תקלות כמו שידוע במעשה
אחאב ונבות )מלכי א כא(.
úåøäæà

:â"ñø

מני המצוות... ,לא תחמד ,ולא תגנב ,ולא תנא זה כלל מערה:

ח"ב עמ' צג .עם ביאור הגרי"פ פערלא[ :עיין לקמן >?< דברי הגרי"פ פערלא[.

:úåìåãâ úåëìä

 ...לא תחמוד ,לא תתאוה...

:ï÷æä åäéìà åðéáøì

רע לב אל יתאו.
...יקר חפצי ֵ ַ

עמ' קסה בהוצאת מתן האזהרות

 :ìåøéáâ ù"øלר"ש אב גבירול :ומצות לא תנא שמור פ יחרה א ,ולגנוב לא
תשא ולא תחמוד חברי :
 :òé÷øä øäæולא תחמוד חברי  ,התורה הזכירה התאוה והחמדה וה שני לאוי ,וכ
אמרו במכילתא לא תחמוד ולהל הוא אומר לא תתאוה לחייב על התאוה
בפני עצמה ועל החמוד בפני עצמו ,עוד אמר ש מני שא התאוה אד סופו לחמוד
ת"ל לא תתאוה ולא תחמוד ,מני שא חמד סופו לגזול ת"ל וחמדו שדות וגזלו.

ועני התאוה הוא שיתאוה בלבו ,ועני החמדה הוא שישתדל בכל מיני ההשתדלות להוצאת
המחמשב אל המעשה ,וכ אמרו במכילתא לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל מה
להל עד שעושה מעשה א כא עד שעושה מעשה ,וא לא יועיל ההשתדלות יקח בחזקה
והוא הגזלה .והלשו ] של בעל אזהרות[ הוא קצר כי היה לו לומר ולא תחמוד אשר לחברי .

><Ë
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øö÷ä úååöîä øôñ

 :àë ÷øô :íéãøçמצות ל"ת מה"ת התלויות בלב ואפשר לשמר בכל יו ... :ב( דבור
עשירי של עשרת הדברות לא תחמוד וגו' ,ובדברות אחרונות כתיב לא תחמוד
אשת רע ולא תתאוה בית רע וגו' עד כל אשר לרע .ולא תתאוה נדרש לפניו ולאחריו
וקאי אממו ואאשת איש וכאילו כתיב לא תחמוד אשת רע ולא תתאוה ,ולא תתאוה בית
רע .ובי אאשת איש ובי אקרקעות ומטלטלי איכא תרי לאוי ,לא תתאוה ולא תחמוד.

><È

וכשישתדל ליקח הקרקע או המטלטלי מחבירו שלא היה בדעתו למוכר אלא שהפציר
עליו או הרבה עליו רעי או הרבה לו דמי עד שלקתו אז עבר על לא תחמוד ,דאי
חימוד אלא על ידי מעשה ,אבל על לאו דלא תתאוה משגמר והסכי בלבו להשתדל בכל
עוז לקנותו ממנו מיד עבר דאי תאוה אלא בלב.
וכ באשת איש א נת עיניו לא לניאו אלא ליקח אותה לו לאשה בהיתר והשתדל במיני
תחבולות עד שגרשה בעלה ולקחה הוא לו לאשה ,עבר על לא תחמוד ,ומשגמר והסכי
בלבו לעשות התועבה הזאת עבר על לא תתאוה .ויש אומרי שעל עו זה נחת גזר דינ
בבית שני .הכי איכא במכילתא והכי כתב הרב מגיד משנה ורשב" .הרי לנו חמדה ותאוה
ממני תרי"ג בממו ובאשת איש וב' אחרי ?? ענפי מצוה:

xvwd zevnd xtq
 :'î ú"ì :íééç õôçì :øö÷ä úååöîä øôñמל"ת שלא לחמוד דבר של חבירו שנאמר
לא תחמוד וגו' ,וחמדה הוא שמשתדל להוציא מחשבתו לפועל
ומרבה רעי על חבירו ומפציר בו עד שלקחו ממנו אע"פ שנת לו ממו הרבה הרי זה
עובר עליו .ומצוי זה בחת שמכביד על חותנו קוד החתונה שית לו דבר פלוני ופלוני
מה שלא התנו על זה בשעת כתיבת התנאי  ,ואע"פ שחותנו ממלא מבוקשו אעפ"כ עובר
החת על לאו זה דלא תחמוד ) 11ועיי בראב"ד פ"א מהל' גזילה( ,ונוהג בכל מקו ובכל
זמ בזכרי ובנקבות.
 :àî ú"ìמל"ת שלא להתאוות בלב דבר של חבירו שנאמר לא תתאוה ,זה הלאו הוא
חו מלא תחמוד כי לא תתאוה עובר כיו שחשב בלבו האי יקנה דבר זה ונתפתה בלבו
בלבד עבר בלא תתאוה שאי תאוה אלא בלב בלבד ,וא יקנה הדבר ההוא שהפציר
בבעליו והרבה עליו רעי עד שקנהו ,עובר ג על לא תחמוד ,ונוהג בכל מקו ובכל זמ
בזכרי ובנקבות.

.11

חפץ חיים :עיין לקמן >??<

דבריו ב"שמירת הלשון" ובהערת האחרונים שם.

><‡È
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î
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î
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 +פרק ב :מפרשי התורה _
ואמת ְור
ועב ַ ֲ ָ
רע ְ ַ ְ
את ֵ ֶ
תחמד ֵ ֶ
רע :ס ֹלא ַ ְ ֹ
תחמד ֵית ֵ ֶ
ֹלא ַ ְ ֹ
לרע :פ
אר ְ ֵ ֶ
וכל ֲ ֶ
ַוחמר ְ ֹ
ֲ ֹ

><·È

פרשת יתרו :שמות פרק כ יגיד

ועב
דה ְ ַ ְ
רע ָ ֵ
תתאה ֵית ֵ ֶ
ולא ִ ְ ַ ֶ
רע ס ְ ֹ
את ֵ ֶ
תחמד ֵ ֶ
ְולא ַ ְ ֹ
ֹ
לרע :ס
אר ְ ֵ ֶ
וכל ֲ ֶ
וחמר ְ ֹ
ַואמת ר ַ ֲ ֹ
ֲָ

><‚È

פרשת ואתחנ :דברי פרק ה )יח(

:ñåì÷ðåà

יתרו :לא תחמיד בית חבר ,לא תחמיד אתת חבר ועבדיה ואמתיה ותוריה
וחמריה וכל דלחבר:

><„È

פי ִע
ולא ָ ִ
חברי ְ ָ
חמידי ָלא ַ ְ ִ
תהו ֲ ִ ִ
י!ראל ָלא ֶ ֱ
"ני ִ ְ ָ ֵ
ע#י ְ ֵ
 :ïúðåäé íåâøúיתרוִ ַ :
"ניכ*
+לא ְיקמ ְ ֵ
חמדי ְ ָ
+י!ראל ִע ֲ ִ
"כנ ְ ְה* ְ ִ ְ ָ ֵ
יתחמ ִ ְ ִ
ולא ִ ְ ֲ
חמידיָ ְ ,
ֲִ ִ
+חברי,
אנתיֵ ְ ַ ְ ,
מנכ* ַית ִ ְ ְ ֵ
יחמיד ַחד ִ ְ
ולא ַ ְ ִ
חמדיָ ְ ,
למהוי ִע ֲ ִ
וילפ ְלח*ד ִהינ ְ ֶ ֱֵ
"תריכ* ְ ִ ְ
ִמ ַ ְ ֵ
לחבריֲ ,,אר
+אית ְ ַ ְ ֵ
לכל ַמא ְ ִ
ולא ְ ָ
לחמריָ ְ ,
ולא ְ ַ ְ ֵ
לת*ריָ ְ ,
ולא ְ ֵ
לאמתיָ ְ ,
ולא ְ ַ ְ ֵ
לעבדיָ ְ ,
ְולא ְ ַ ְ ֵ
ָ
מתמס-ני,
נכסי ִ ְ ַ ְ ְ ִ
ועירי ִ ְ ִ
יתה*ֵ ִ ַ ְ ,
למיסב ַ ְ
+בני ְנ ָ א ְ ֵ ַ
"נכסיה* ִ ְ ֵ
מתגריא ְ ִ ְ ֵ
מלכתא ִ ְ ַ ְ ָ
ח#דיא ַ ְ ָ
בח*בי ִ ַ ָ
ְ ֵ
עלמא:
אתיא ַעל ַ ְ ָ
ְוגלתא ַ ְ ָ
ָ ָ

:ñåì÷ðåà

ואתחנ :ולא תחמיד אתת חבר ולא תרוג בית חבר חקליה ועבדיה ואמתיה
תוריה וחמריה וכל דלחבר:

><ÂË

פי ִע
ולא ָ ִ
חברי ְ ָ
חמדי ָלא ַ ְ ִ
תהו* ֲ ִ
י!ראל ָלא ֶ ֱ
"ני ִ ְ ָ ֵ
ע#י ְ ֵ
 :ïúðåäé íåâøúואתחנִ ַ :
"ניכ*
+לא ְיקמ ְ ֵ
חמדיָ ְ ,
+י!ראל ִע ֲ ִ
"כני ַ ְתה* ְ ִ ְ ָ ֵ
יתחמי ִ ְ ִ
ולא ִ ְ ָ ֵ
חמדי ְ ָ
ֲ ִ
+חברי,
אנתיֵ ְ ַ ְ ,
מנכ* ַית ִ ְ ְ ֵ
ולא ֵייר*ג ָחד ִ ְ
חמדיָ ְ ,
למהוי ִע ֲ ִ
וילפ ְלה* ִאינ ְ ֶ ֱ ֵ
"תריכ* ְ ֵ ְ
ִמ ַ ְ ֵ
*רי,
ולא ֵ
אמתיָ ְ ,
ולא ַ ְ ֵ
עבדיָ ְ ,
ולא ַ ְ ֵ
חקליָ ְ ,
ולא ַ ְ ֵ
+חבריָ ְ ,
"יתיֵ ְ ַ ְ ,
מנכ* ַית ֵ ֵ
ְולא ֵייר*ג ַחד ִ ְ
ָ
"נכסיה*
מתגריא ְ ִ ְ ֵ
מלכתא ִ ְ ַ ְ ָ
חמדיא ַ ְ ָ
"ח*בי ֲ ַ ָ
לחבריֲ ,,אר ְ ֵ
+אית ְ ַ ְ ֵ
ולא ָ-ל ַמא ְ ִ
חמריָ ְ ,
ְולא ַ ְ ֵ
ָ
עלמא:
אתיא ַעל ַ ְ ָ
וגלתא ַ ְ ָ
יתה* ְ ָ ָ
למסב ַ ְ
ִ+בני ְנ ָ א ְ ֵ ַ
ְֵ

:é"ùø

ואתחנ :ולא תתאוה ,לא תירוג א הוא לשו חמדה כמו )בראשית ב ט( נחמד
למראה ,דמתרגמינ דמרגג למחזי:

] :àøæò ïáàשמות כ א[ וידבר ...אמר אברה המחבר ...ואחרי אמרו כי לא תחמוד
בית רע דבור תשיעי ,והדבור עשירי לא תחמוד אשת רע ,וראיית כי
פעמי לא תחמוד ,כי החמוד הוא על שני דברי האחד יוצא למעשה כמו
הש אמר ַ ִ

><ÊË
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àøæò ïáà

גזל  ,12וכמוהו ולא יחמוד איש את ארצ ,שא זה החמוד בלב היה אר ישראל רעה,
ולא תחמוד השני הוא בלב ,על כ הוצר משה לפרש לא תתאוה  ג זה דברי הבל ,כי
מה טע יזכור הגזל ע הבית לבדו והנה לא הזכיר האחרי עמו.
והנה את ל מדברי משה ראיה שאלו לא דברו נכונה ,הנה הש אמר לא תחמוד בית
רע ,ומשה אמר לא תחמוד אשת רע ,ולפי דעת שלא תחמוד השני הכתוב בפרשה
הזאת הוא בלב והראשו גזלת הבית ,והנה משה הפ הדבר כי אמר ע ולא תתאוה בית
רע ,ואמר ע לא תחמוד ,שהוא הגזל ,אשת רע ,והנה נשחת טעמ .
] אח"כ כתב שהדברות בפרשת יתרו ה שיצאו מפי ה' ,ובפרשת ואתחנ משה רבינו פירש ושמר את
עיקרי הדברי רק בלשו אחר עיי"ש ,ומסיי... [:ג תחמוד ותתאוה מבט אחד יצאו ,והש

אמר לא תחמד בית רע כי אנשי השכל יקנו בית ואחר כ אשה ואחר כ עבד ואמה
ושור וחמור לחרוש שדהו ,וככה ה סדורי בפרשה הזאת ,ומשה סדר על דר אחרת
כי הבחורי ה חומדי אשה תחלה ואחר כ בית .וכנגד הבית והשדה הקדי שור וחמור
שיחרוש בה ואח"כ עבד ואמה וכלל באחרונה וכל אשר לרע כאשר כלל הש .
] :àøæò ïáàשמות כ יד[ לא תחמוד ,אנשי רבי יתמהו על זאת המצוה אי יהיה
אד שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו .ועתה
את ל משל ,דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה והוא ראה בת מל שהיא יפה ,לא
יחמוד אותה בלבו שישכוב עמה כי ידע כי זה לא יתכ .ואל תחשוב זה הכפרי שהוא
כאחד מ המשוגעי  ,שיתאוה שיהיה לו כנפי לעו השמי  ,ולא יתכ להיות ,כאשר אי
אד מתאוה לשכב ע אמו אעפ"י שהיא יפה כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה
לו .ככה כל משכיל צרי שידע כי אשה יפה או ממו לא ימצאנו אד בעבור חכמתו
ודעתו ,רק כאשר חלק לו ה' ,ואמר קהלת )לאשר( ולאד שלא עמל בו יתננו חלקו )קהלת
ב כא( ,ואמרו חכמי בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא ,ובעבור זה
המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד ,ואחר שידע שאשת רעהו אסרה הש לו ,יותר היא נשגבה
בעיניו מבת מל בלב הכפרי ,על כ הוא ישמח בחלקו ולא ישי אל לבו לחמוד ולהתאוות
דבר שאינו שלו כי ידע שהש לא רצה לתת לו לא יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו
ותחבלותיו ,ע"כ יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו .13
 .12אבן עזרא :פירוש ,הדיבור התשיעי הוא לקיחה בכח וגזל ,וכן בלשונו בהמשך "מה טעם יזכור הגזל עם
הבית" ואח"כ "והראשון גזלת הבית ...לא תחמוד שהוא הגזל" ,והדיבור העשירי הוא תאוה בלב שלא יצאה
לפועל ע"י לקיחת החפץ .ויש להעיר מפירוש האבן עזרא לקמן בפרשת ואתחנן דנוקט שם כשיטה זו שלא

תחמוד לא תחמוד הם דברות תשיעי ועשירי ואילו כאן דחה דבריהם .ואולי הדבר תלוי במהדורות של פירוש
האבן עזרא ,כידוע שהפירוש "הארוך" על ספר שמות ,והוא הנדפס בתוך החומשים והמובא כאן ,הוא מהדורא

שונה מפירוש לשאר החומשים "הקצר" ,ודברוו בספר דברים הם שייכים למהדורת ה"קצר"] .עיין במבוא של

א .וייזר מהדיר פירוש אבן עזרא )הוצאת מוסד הרב קוק( ובהערות שלו בפרשת ואתחנן[.

 .13אבן עזרא :כעין זה לקמן בספורנו ,ועיין לקמן ב"משנה כסף" מש"כ על דבריו ,וע"ע ב"ספר הברית" ח"ב
?? שמתקשה בדברי אבן עזרא ומשל הכפרי לא מתיישב אצלו עיי"ש ומציע הסבר אחר למניעת החמדה.

וע"ע הסברים אחרים בספר החינוך >??<

ובית הלוי על התורה כאן ועוד ??.

ובשו"ת יהודא יעלה )קובו ??( :כתב על דברי האבן עזרא========== :

=הזכיר שמראה בזה חסרון בטחון בהקב"ה ,וכ"כ ב"באר משה" )אדמו"ר מאוזורוב( כאן פרשת יתרו" :החמדה
מקורה בחסרון אמונה שהרי אם יאמין באמת מה לו לחמוד ממון שאינו שלו ,כמו שיסד הפייטן בפיוט לשבועות

המיוסד על עשרת הדברות )בדיבור לא תחמוד( קרוץ מחומר מה מועלו ,חומד ומתאוה את שאינו שלו ,זה

שיש לו אינו שלו ,קנין שאינו שלו למה לו ,וישכיל בדעו ושכלו וישמח במתת גורלו".

=בענין שיטת אבן עזרא בביאור הלאו כתבו כמה אחרונים )יהודא יעלה ,לרעך ??( דשיטתו דעובר בחמדת
הלב בלבד בלי עשיית תחבולות והוכיח ממה דהוצרך להביא משל הכפרי דאם עובר רק בתכנון תחבולות
להגיש למה דבר זה אינה ברשותו של אדם ,ובפירושו הקצר "ולא תחמוד בלב" ,ועוד?? ע"ע לקמן בפירושו

לואתחנן >??< ועיין דרשות ר"י אבן שועיב >??<

בלב == עיי"ש ומה עוד???

שמסכם שיטת האבן עזרא דס"ל דיש שני לאוין ולא תתאוה

><ÁÈ
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 :øö÷ä ùåøéôä :àøæò ïáàשמות כ א :מספר עשרת הדברי על דעת כל המפרשי
שהראשו הוא דיבור אנכי והשני לא יהיה ל ,ואני אגלה ל דעתי בפרשת
ואתחנ ...והחל מדיבור לא תרצח שהוא להשחית הגו ,ואח"כ לא תגנוב בממו ,ועד
שקר בפה ,ולא תחמוד בלב ,והוא הקל כנגד האחרי  ...וטע לא תחמוד כמו גזל ועושק
ומרמה בעבור חימוד הלב ...ודיבור לא תחמוד ,עוד אפרשנו.
 :àøæò ïáàדברי ה טז :ולמע ייטב ל... ,דע יכ דעת כל הקדמוני כי הדיבור
הראשו הוא אנכי ...ומלת 'חמד' בלשו הקדש מתפרשת לשני טעמי :
האחד  גזל ועושק וקחת של אחרי בחזקה ובאונס ,וכ ולא יחמוד איש את ארצ )שמות
לד כד( ,כי א אי פירושו כ הנה תהיה האר רעה ולא בא הכתוב אלא לשבח .והטע
השני  לשו תאוה בלב ולא תצא לפועל .והנה לא תחמוד בית רע הדבור התשיעי ,ולא
תחמוד אשת רע הדבור העשירי ,ויהיה בית רע ואשת רע נדבקי זה ע זה ,או בית
רע כלל ,והעד שאמר משה בספר הזה שבאר את התורה ,תחת לא תחמוד אמר לא
תתאוה .14

><ËÈ

><Î

ורבי אמרו כי אי עו במחשבת בלב ואי עליה שכר ועונש ,ויש ראיות רבות להשיב
עליה ולא אארי רק אראה לה לב חורש מחשבות או )משלי ו יח( ,והטיבות כי היה ע
לבב )דה"ב ו ח( ,ולישרי בלבות )תהלי קכה ד( ,ומשה אמר בסו בפי ובלבב לעשותו
)דברי ל יד( .ועיקר כל המצות ליישר בלב ,ורוב זכר ,והמזיד והשוגג יוכיחו) (:

 :í"áîøä ïá íäøáà åðéáøיתרו :לא תחמוד ,טע החמידה בעברית – התאוה
לקחת חפ ,והיא קודמת לחמיסה ,ולפעמי תיפול
)חמידה( על החמיסה ,והכוונה כא התאוה והראיה על זה מאמרו במשנה תורה לא תתאוה
במקו לא תחמוד להראות שטע שניה שוה ,והמעתיקי ז"ל חילקו בי שניה למנות
בשני לאוי ויתבאר שיטת בזה במקומה.

><‡Î

והב שהאזהרה על איזה חפ שיש ברשותו של חבירו לא על מה שדומה לאותו החפ,
המשל בזה ראוב יש ברשותו בית נאה אסור על שמעו להתאוות שאותו בית גופו יהיה
שלו ,לא )שאסור לו( להתאוות לו דוגמתו או דומה לו  ,15וזה דק והב אותו והוא נכו
ודע אותו.

 :ï"áîøיתרו :שמות כ יב :לא תרצח ...ומי שלא יחמוד לא יזיק לעול לחבירו ,ואח"כ
יבאר המשפטי בפרט כי המתחייב לחבירו במשפט מ המשפטי א לא יחמוד
ולא יתאוה למה שאינו שלו ישל מה שעליו .ואמר ר' אברה כי אחז הכתוב דר אר
לאמר תחלה בית רע ,כי המשכיל יקדי להיות לו בית ואחרי כ יקח אשה להביאה אל
ביתו ,ואחרי כ יקנה עבד ואמה .ובמשנה תורה הזכיר האשה תחלה ,כי הבחורי יתאוו
לשאת אשה תחלה .או שחמדת האשה האיסור הגדול שבה .16
 .14אבן עזרא =:ואתחנן= =

 .15אברהם בן הרמב"ם :ב"דרך פיקודיך" )לבעל "בני יששכר" ז"ל( מל"ת לח )שלא לחמוד( מביא מדברי
האלשיך למשלי )ו כה( אל תחמוד יפיה בלבבך ,ששלמה המלך בא ופירש דברי תורה שאסור אפילו לחמוד

שיהיה לך אשה יפה אחרת כמו אשה של רעך עיי"ש ,וב"דרך פקודיך" מסיק שכך דעת הזוה"ק כמ"ש האלשיך

"שכוונת התורה הוא כפירוש המלך החכם שהאיסור הוא אפילו אם חומד שיהיה לו חפץ דוגמת החפץ של

חבירו" .ומדברי ר"א בן הרמב"ם אלו מוכח דס"ל דאין בזה איסור תורה.

.16

רמב"ן==:עוד בשיטתו לקמן >??<

>??<=
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13

‰¯Â˙‰ È˘¯ÙÓ :· ˜¯Ù
ï"áîø

:ï"áîø

î

ï"áîø

î

ï"áîø

î

â"áìø

משפטי  :שמות כא א :אלה המשפטי כנגד לא תחמוד ,כי א לא ידע האד
משפט הבית או השדה ושאר הממו יחשוב שהוא שלו ויחמדהו ויקחהו לעצמו.

 :ï"áîøואתחנ :דברי ה :והוסי ביאור ] כא בדברות שניות[ בדבור לא תחמוד שהקדי
האשה בעבור כי יצר לב האד רע מנעוריו באשה יותר מ הכל .וביאר כי יכנס
בכלל חמדה אפילו התאוה ,כי א יתאוה לגזול  17מחברו דבר מכל אשר לו ולא יוכל
לעשות כ כי חברו תקי ממנו או שיש במקומו אימת מלכות  עובר בלאו הזה .והוסי
בכא שדהו לדרוש מה שאמרו במכילתא )יתרו ח( אי מה הפרט מפורש בנכסי המטלטלי
שאי לה אחריות א אי לי אלא נכסי המטלטלי שאי לה אחריות וכשהוא אומר
במשנה תורה שדהו על כרח מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה א כל דבר
שהוא קונה ומקנה:
 :ï"áîøראה :דברי יג ט ,פרשת מסית :לא תאבה לו ...והנה לא תאבה לו בלב ,ולא
תשמע אליו שתודה לו לומר כ אעשה אל ואעבוד עבודה זרה שאמרת ,והוא
חייב מיתה בהודאתו .וכ דעת אונקלוס לא תקבל מיניה ,ואלו הלאוי כמו ולא תתאוה
ולא תחמוד ,שא התאוה בלב עובר בלאו הראשו ,וא הוסי לעשות כאשר חשב עובר
ג בלאו השני .18
 :â"áìøיתרו :לא תחמוד בית רע ,ר"ל אשתו וטפו ושאר קנינו ,ועני החמדה הוא
שישתדל שיהיו לו ,כאלו תאמר שית ממו לרעהו שיגרש אשתו כדי שישאנה
או שימכור לו עבדו ואמתו ושורו וחמורו או אחד משאר קניניו ,כי זאת היא תכונה רעה
מאד להשתדל שיצאו קניני רעהו מתחת ידו א לא יתרצה מעצמו למכר ולהוציא
מתחת ידו ,וכבר למדנו שהחמדה אינה בלב לבד אבל יש עמה מעשה ממש שאמרה
התורה לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל וכו' .ואמר עוד לא יחמוד איש את ארצ,
ר"ל שלא ישתדל איש לקחת אותה בעלות לרגל ,וכ אמר וחמדו שדות וגזלו .ולזה לא
יהיה עובר על לאו זה א לא עשה מעשה באופ שיהיה לו הדבר שחמד.
ואי אפשר שנאמר שיהיה הרצו בבית רע האהל אשר ישב בו כי אנחנו נמצא עני זכירתו
הפרטי הולכי בהדרגה בנכבד החל ובקט כלה ,ולזה הקדי אשתו לעבדו ועבדו לאמתו
ואמתו לשורו ושורו לחמורו ,ואחר כ כלל כל שאר הקניני שאי בה רוח חיי  ,והנה
אי הבית יותר נכבד מהאשה שיקדימוהו לה ,ולזה יהיה הרצו בבית כלל קניניו ,וכ
פירשו במכילתא .והנה מצאנו הבית נופל על האשה והבני אמר ונשמדתי אני וביתי ואמר
בקני המלוכה כי בית יעשה ל ה'.
והנה א נתאוה בלב לבד אע"פ שלא עשה מעשה כבר עובר בלאו  19כמו שנזכר במשנה
תורה ולא תתאוה בית רע שדהו ועבדו ואמתו ,והנה נכללה זאת האזהרה בכא במה
שאמר לא תחמוד ,שלא יתכ שישמר האד מהחימוד א לא ישמר מהתאוות קניני רעהו
כי התאוה מביאה לידי חמוד.
 .17רמב"ן :ממש"כ "אם יתאוה לגזול מחבירו" ,ולא הזכיר נתינת דמים או מכר ,משמע דס"ל כשיטות דאם
נתן דמים לא עובר בלא תחמוד וצ"ע כעת.

 .18רמב"ן= :עובר בשני לאוין ולסכם שיטת הרמב"ן דמוכח כן נמי ממה שלא השיג על מנין הרמב"ם בספר
המצוות דמנה שני לאוין== .צ"ע מש"כ בפרשת יתרו שאין לומר שמשה רבינו יחדש מצוה מדעתו בפרשת
ואתחנן וכו' ...ועיין מזרחי ואתחנן ,וכמ"ש ארח מישרים ?? דלענין לא תחמוד לא תתאוה דנתחדש לאו

בפרשת ואתחנן וצ"ע??

.19

רלב"ג :מה סובר לענין חמדה בלב ??? עיין דבריו בפ' ואתחנן >??<

=ציור חמדת אשת רעהו ע"י שיתן

כסף שיגרשנה ...ולכאורה מוכח דס"ל כרמב"ם בצורת לא תחמוד שגם בהפצרה ע"י כסף דלא כיראים ועוד.

><‚Î
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בסו יתרו... :התועלת הי"ג הוא במצוות והוא שלא יתאוה האד דבר מקניני רעהו ולא
יחמוד אות ויקח לו אע"פ שית לו דמי  ,והנה תועלת זאת המצוה במידות מבואר כי
אי ראוי שיהיו קנייני רעהו לו כי זאת המידה פחותה מאד ויקרה ממנה הפסד רב בקיבו
המדיני ,וזה שכאשר תתחזק התאוה בזה ישתדלו לגנב ממנו או לגזל או להרוג בעל
הקנייני הה  ,הלא תראה מה שקרה לאחאב מפני חמדו כר נבות שהיה זה סיבה שנהרג
נבות מפי שלא רצה למכרו לו.
 :â"áìøואתחנ :ולא תתאוה ,הנה התאוה היא בלב לבד ולפי מה שביארנו בפרשת
יתרו מההדרגה באלו הדברות ראוי שתתברר שהתאוה מביאה לידי חימוד ,והנה
ההבדל שיש בי החימוד ובי התאוה הוא כי התאוה הוא בלב לבד והחימוד הוא לקיחת
??ור שיגיע לו הדבר שהיתה בו התאוה ויוציא זה לפועל ,כאלו תאמר שישתדל ע
האיש ההוא בעל הבית שיוכרח למכור לו ביתו או שדהו או מה שהתאוה ,וזה יהיה א
בהבאתו לו אנשי יבקשו ממנו זה לא יוכל להשיב פניה או במה שידמה לזה ,והראיה
בזה שדבר החימוד דבר שיש בו מעשה מה שאמר לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת
ל.

 :øåù øåëá é"øלא תחמוד ,שתת עליו לצדד שיבוא שלו ביד לא בדמי לא בשלא
בדמי כי הנות דמי בלא דעת הבעלי נקרא חמס ,והחמדנות
מביא את האד לידי מעשה .20
] :íéð÷æ áùåîמבעלי התוספות[ :לא תחמוד בית רע ,אזהרת חמידה ,אינו עובר
בחימוד עד שיחמוד ויגזול ממנו בלא דמי  ,בג"ש בסיפא נאמר כא
לא תחמוד ונאמר )דברי ז כה( לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל ,מה להל לקיחה
עמו א כא לקיחה עמו  .21וא"ת והרי כתיב לא תגזול ,וי"ל בלאו יתירי ,וכ בגמרא חמד
יהיב דמי חמס יהיב דמי והוא מדרבנ והא דכתיב )עובדיה ט( מחמס אחי יעקב ,דברי
קבלה ה .

הקשה ר"ת למה כתיב במשנה תורה לא תתאוה וכא כתיב לא תחמוד ובמשנה תורה
שורו ושדהו וכא שורו ולא שדהו ,ותיר לא תחמוד לאינשי בלא דמי ולא תתאוה אפילו
בדמי ,ושורו דכתיב כא שדהו בכלל כדאמר ר' יוסי )שבת קיח( מעול לא קריתי לאשתי
אשתי ולשורי שורי כי א לאשתי ביתי ולשורי שדי ,וקשה א"כ לכתוב אשת רע ולא
צרי למכתב בית רע ,וי"ל דשמא כשנאמרו האחרונות היה לה שדות שכבר כבשו אר
עוג וסיחו ולכ הוסי משה לה ושדהו אבל בדברות ראשונות לא היה לה שדות
עדיי.

וה"ר יוס בכור שור תיר דנמצא בספר הרמז"ל דבדברות אחרונות מוסי חמדת הלב
ואי תאוה אלא בלב הרי א גמר אד לחבירו להפציר בחבירו או ע"י תחנוני או ע"י
ריבוי רעי או ע"י אימתו כדי שימכור לו חפצו שלא ברצונו מיד עובר עליו בלא תתאוה,
 .20ר"י בכור שור :לא ברור כוונתו ולא הבנתי כעת איך מפרש המצוה.

 .21מושב זקנים :חידוש דמפרש דמקור שיטה זו לכאורה פירוש אחר בדברי המכילתא "ולקחת לך" ועיין
מהר"ם שיק לקמן= ,יש כמה דברים שלא מובנים בדבריו א( לשונו לענין לחמסן  ....ודברי ר"ת לא תחמוד

בדמי ולא תתאוה בלא דמי ==

><„Î
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הוציא חמדתו
עובר ג' לאוי.

בפיו 22

î

éðå÷æç

î

éðå÷æç

עובר בלא תחמוד ,גזלו עובר משו לא תגזול ,נמצא שעל הגזל

] :íéð÷æ úòãמבעלי התוס'[ כבד את אבי ואת אמ ,אע"פ שהזהרתי שלא לכבד
כי א אותי ,אבי ואמ כבד ...למע יאריכ ימי ...וג לא תחמוד כי
תקנה עבדי ושפחות ובתי משל ,עוד יש לומר ]דורש הסמיכות של עשרת הדברות[
...לכ נאמר לא תחמוד אפילו החימוד הזהיר; פשטי דפרשה זו מיסוד ה"ר יוס בכור
שור.

><ÊÎ

ורבינו משה בר מימו קאמר דבדברות אחרונות מוסי חמדת לב דכתיב לא תתאוה ואי
תאוה אלא בלב ,הרי א גמר אד בלבו להפציר חבירו או ע"י תחנוני או ע"י רעי או
ע"י אימתו שימוסר לו חפצו ,מיד עובר לא תתאוה åéðôî åøéáç úãîç àéöåä ,מדי עובר
בלא תחמוד ,גזל הימנו מיד עובר לא תגזול נמצא שהגזל עובר בג' לאוי ,ויש מאד
להזהר על כ.

:éðå÷æç

יתרו :לא תחמד אשת רע ,לגרו לו לגרשה ותשאנה ,ואי לפרש שתגזלנה
ממנו כמו וחמדו בתי וגזלו שהרי כבר הזהיר לא תנא.

...וחמש האחרונות כמו כ לא מבעיא קאמר ...ולא מבעיא לא תענה אלא אפילו חימוד
אני מזהיר ,ולא מבעיא ביתו דאית ביה חסרו כיס אלא אפילו אשתו דלית בה חסרו
כיס דאי בעי נסיב אחריתי בלי חסרו כיס אני מזהיר ,ולא מבעיא אשתו אלא אפילו
עבדו ולא מבעיא עבדו דדמיו יקרי אלא אפילו חמורו ולא מבעיא חמורו אלא אפילו
כל אשר לרע.
 :éðå÷æçואתחנ :ולא תתאוה ,אי תאוה אלא בלב א גמר בלבו ]-להפציר[ ע"י תחנוני
או ע"י רבוי רעי או ע"י אימתו שימכור לו חפצו ,מיד עובר עליו בלא תתאוה,
הוציא חמדתו בפיו  23עובר בלא תחמוד.
מתחלת אנכי עד ולשומרי מצותי אי בי דברות ראשונות לשניות שו שינוי לפי שהקב"ה חזר ופירש
כמו שמפורש בפרשת יתרו ולא רצה משה אפי' בפרשה זו לשנות בה שו דבר .אבל השאר שחזר משה
 .22מושב זקנים :בפסקה זו יש מקום עיון ,א( אין דרכו של ר"י בכור שור להביא מדברי הרמב"ם) ,עי' במבוא
של הר"י נבו ל"בכור שור" עה"ת שלא מונה אפילו מקור א' מדברי הרמב"ם( ,ב( מה שמביא בשם הרמב"ם

"הוציא חמדתו בפיו

עובר בלא תחמוד" לא נמצא כלל בדברי הרמב"ם >‡ ·

??< ,ואדרבא הרמב"ם מביא

בסה"מ ממכילתא דאינו חייב על דיבור ורק על המעשה .לכן נראה שהנוסח האמיתי הוא מה שמובא ב"דעת
זקנים" ,בקטע הסמוך >??< ,שקודם מביא מדברי ר"י בכור שור בענין סמיכות עשרת הדברות זו לזו ,ואח"כ

כותב בשם הרמב"ם ,ובשינוי גירסא חשובה" :הוציא חמדת חבירו מפניו" וכו' ,והיינו ע"י מעשה ,ונתחלפו
המילים ,ונמצא דברי הרמב"ם הם כשיטתו בסה"מ והיד ,וגם אין קשר בין דברי ר"י בכור שור לדברי הרמב"ם

אלא הם שני דברים נפרדים .אולם עיין לקמן בחזקוני פרשת ואתחנן >??< שהעתיק הדברים כמו שהם במושב
זקנים..." :הוציא חמדתו בפיו עובר בלא תחמוד" וכו' ,וגם ב"ארח מישרים" )לר"מ טריווש( פרק יג תאוה

וחמדה בביאור אות ד' ,כותב שהחזקוני שיטה מיוחדת ומיד שהוציא תאותו מפיו עובר בלא תחמוד ומקשר

לדברי שו"ת הרא"ש >??<
להלכה.

עיי"ש ,ולפמ"ש מקור הדברים בגירסא משובשת ואין לבנות עליהם שיטה חדשה

 .23חזקוני == :עיין לעיל הערה ?? על מושב זקנים פי יתרו ודו"ק.

><ÁÎ
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ופירש אי חששא בשנוי המלות אחרי שה שוות בטע .וזה הכלל כל דבר שינוי במקרא תמצא בפע
שנית מלות שונות א הטע שוה ,ומדברת לא תשא שאי בה שינוי אי להקפיד כי כ היה המקרא.
ועשרת הדברות שבפרשת יתרו ה דברי הקב"ה בלי תוספת ומגרעת לבד למע ייטב ל כמו שפירש"י
וה לבד הכתובות על לוחות הברית .ואות שבפרשה זו ה ה דברי משה וכא סדר משה אחר סברת
הבחורי שתחלה חומדי אשה ואח"כ בית ואח"כ עבד ואמה ואח"כ שדות וחמורי .ובפרשת יתרו סדר
הקב"ה על סברת דעת אנשי חכמה שקוני תחלה בית ואח"כ אשה ואח"כ עבד ואמה ואח"כ שור וחמור.

 :ééçá åðéáøיתרו :לא תחמוד ,ידוע כי החמדה תלויה בלב ,ועיקר המצוה שיתיאש
האד מכל מה שיש לחברו קרקע ומטלטלי ויפנה לבו מ המחשבה
הזאת שלא יחשוב  1בה ולא יחמד  ,כי מתו החמדה יבא אד לידי רציחה ,שכ מצינו
בעכ )יהושע ז( ואראה בשלל אדרת שנער אחת טובה וגו' ואחמד ואקח  ,והחמדה הזאת
הביאתו לידי סקילה ,וכ מצינו בעני אחאב שחמד כר נבות היזרעאלי והיא הסיבה
שהביאתו לידי מיתה:
ואמרו במדרש כל מי שהוא חומד מה שאינו ראוי לו מה שחומד אי נותני לו ומה
שבידו נוטלי ממנו שכ מצינו בנחש הקדמוני נת עיניו בחוה וחמדה ולא היתה ראויה
לו ,מה שבקש לא נת לו ומה שבידו נטלו ממנו ,שהרי נתקלל על זאת על גחונ תל,
ע"כ במדרש.
ולולא שהגזל בכלל החמדה ומצד החמדה היה ראוי להכתב בי' הדברות בכלל הלאוי לאו
של לא תגזול כי היא עברה חמורה עד מאד ורוב העול נכשלי בה ועוד שהיא מצוה
מושכלת כרציחה והנאו והגנבה ועדות שקר אבל מפני שהחמדה כוללת אותו שאי אד
גוזל עד שיחמוד וכעני שכתוב )מיכה ב( וחמדו שדות וגזלו ,לכ לא הוצר להזכירו וכלל
אותו בלאו של לא תחמוד ,ועוד כי רצה לאסור אפילו החמדה שהיא תאות הלב בכל עת
ובכל שעה אע"פ שאינו בא לידי מעשה כדי שילמד אד ק"ו לאסור הגזלה שהוא המעשה.

 ìחמדה מותרת  /תורה ומצוות ובת חבירו

ואמנ מצינו חמדה שהיא מותרת והיא חמדת התורה והמצות וכמו שאמרו רז"ל קנאת
סופרי תרבה חכמה ,והחמדה והקנאה הזאת היא מותרת ויש לאד שכר עליה .ובכלל
החמדה המותרת הוא מי שחומד בת חברו לבנו דר נשואי ,שהרי שנינו )שמות כ( לא
תחמוד בית רע כלל )דברי ה( שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו פרט מה הפרט דבר שאי
אפשר לו לבא ברשות אלא ברצו ורשות בעליו א הכלל כ יצא בתו לבנ או בנו
לבת שהוא יכול לבא ברשות שלא ברשות אביה .
הנה בארתי ל ה' דברות שניות שבלוח השני סדור ובאור  ,וקשור זו בזו הוא כ כי
התחיל לא תרצח והזהיר שלא להמעיט את הבריות אע"פ שה רבי  ,וכדי שלא יאמר
אד מאחר שהוא מוזהר שלא להמעיט יוכל להרבות באיסור ודר זנות לפיכ הזהיר
מיד לא תנא ,וכדי שלא יאמר כיו שהזהיר שלא להמעיט ושלא להרבות באיסור א"כ
יכול הוא לגנוב בני אד שאי זה מחסר ולא ממעיט אלא שהוא מוליכ למקו אחר
למכור ואי זה בא כנגד גופ אלא כנגד ממונ לכ אמר לא תגנוב ,וכדי שלא יאמר
גנבת נפשות א ע"פ שאינו ממעיט אסור מפני שזה מזיקו במעשה אבל להזיקו בדיבור
מותר לכ אמר לא תענה ,וכיו שאסר הדיבור אולי יחשוב כי המחשבה הרעה מותרת
שיחמוד בלבו ממונו וכל אשר לו לכ נאמר לא תחמוד ובא לאסור א ההרהור :24
 .24רבינו בחיי :שיטתו דאיסור חמדה במחשבת הלב ,וכן כתב בסוף דבריו כאן" :ובא לאסור אף ההרהור",
וכן כתב ב"כד הקמח" ערך חמדה וז"ל בתו"ד" :וטעם לא תחמוד והיא מצוה במחשבת הלב שאינה בידי
האדם פירש החכם רבי אברהם אבן עזרא שיתייאש ממנה כשם שהכפרי מתייאש מקחת בת המלך לאשה".

ועיין לקמן בדבריו בפרשת ואתחנן וק"ע שם כוונתו.
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 :ééçá åðéáøואתחנ :ולא תתאוה בית רע ,ובעשרת הדברות הראשונות כתיב לא
תחמוד בית רע ,כלומר לא תחמוד בדמי ולא תתאוה בלא דמי  ,כלומר
שלא יתאוה ויחשוב זה בלבו ,שהמחשבה הזו תביאנו שיקחנו בדמי ונמצא עובר על לא
תחמוד:
] :ñçåéî åðéáøמרבותינו הראשוני באר יוו[ יתרו :לא תחמוד ,אינו חייב עד שיעשה
מעשה כמו שנאמר להל לא תחמד כס וזהב ולקחת ל ,ולחייב עליו
לאוי הרבה משו לא תחמוד ומשו לא תגזול .בית רע ,שדהו ועבדו ,מה אלו דברי
שאינ יכולי לבוא לרשות שלא ברשות בעלי אסור ,יצא החומד בתו לבנו או בנו לבתו,
שהרי יכולי לבוא לרשותו שלא ברשות אביה.
] :óñë äðùîלרבינו יוס כספי[ פרשת יתרו :לא תחמד בית רע ,זהו בכלל הדיבור
העשירי ,ו"אב עזרא" עושה זה שאלה ,ואני לא אבי אי תפול בזה
שאלה ותימה ,כי ידוע כי המצוות מה מעשיות ומה לשוניות ומה לביות ,והנה כמו
שהזכירנו על שאר מידות הנפש והלב להחזיקנו בטובות ולהשמר מרעות ,כמו לא תטור
וכ לא תשנא את אחי בלבב וזולת זה רבות ,הנה ג זו מה  ,והטע שנייסר נפשנו
לבל תחמוד דבר שאינו שלנו ,וזה ברשותנו להמנע כהמנע מיתר מידות הנפש הרעות ,וזה
החמוד ענינו שתאוהו נפשנו להיות שלנו ,כי זאת מידה רעה בנפש ,כי די בחלקנו ונשמח
בו ,ומצור לזה כי בזה נבוא למעשה רע והוא הגזל כמו שכתוב וחמדו שדות וגזלו ,וזה
דומה לחטא הנטירה שהוא תכונה רעה בנפש ובזה למעשה רעה ג"כ והיא הנקימה.

:íéøåèä ìòá

ואתחנ... :וסמ לו ]לפסוק לא תענה וגו'[ ולא תחמוד ,שלא יחמוד
באשת חבירו ויעיד בו עדות שקר לומר שמת כדי שישאנה.

] :ùôð úáéùîלהג"ר יוחנ לוריא[ יתרו :לא תחמוד בית רע כלל עבדו ואמתו וכו'
פרט וכל אשר לרע חזר וכלל ,כלל פרט וכלל אי אתה ד אלא כעי
הפרט ]מה הפרט[ מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה א כל דבר שהוא קונה ומקנה ,אי
מה הפרט מפורש בדבר שאי אפשר לבוא לרשות אלא לרצו הבעלי א כל דבר שאי
אפשר שיבוא לרשות אלא לרצו הבעלי  ,יכול שאתה חומד בנו לבת או איפכא יכול
אפילו חומד )ברבית( ]בדיבור[ ת"ל לא תחמוד כס וזהב ולקחת ל מה להל עד שיעשה
]מעשה[ א כל וכו' עכ"ל מכילתא .והעתקתי שנלמוד ממנו שיצאנו מתו עונש במחשבה
או בדיבור כי לולי זה אי ל אחד ממאה שיפטור מעונש זה וכ מביא בסמ"ג ,והמיימוני
החמיר בזה ורז"ל אינ מסכימי עמו.
 :åðøåôñיתרו :לא תחמוד .יהיה הדבר אצל לנמנע גמור ,כי הנמנע לא יחמדהו הטבע
כלל כעני ולא יחמוד איש את ארצ ,כי החמדה תגרו את הגזל כעני עכ
ואחמד ואקח :
 :øáã ÷îòäיתרו :לא תחמד בית רע .ייחד הכתוב אזהרה בבית משו שהוא מחובר
והיושב בביתו של חבירו שלא ברצו בעליו אינו עובר על לא תגזול שהרי
קרקע אינה נגזלת וכדאי' בסוכה ד ל"א ,ואינו דומה למשתמש במטלטלי של חבירו
דנקרא גזל כדי שואל שלא מדעת בעלי  ,משא"כ במחובר אע"ג שא גוזלה לחלוטי
ה"ז גזל ועובר על לא תגזול כמש"כ הרמב" הל' גניבה פ"ג הי"א ,והכי תניא בספרי

><Ï

><‡Ï

><·Ï

><‚Ï

><„Ï

><‰Ï

18

‡„ÂÓÁ˙ ‡Ï 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
øáã ÷îòä

î

øáã ÷îòä

î

äîëç êùî

î

äîëç êùî

î

ùøéä ø"ùø

שופטי עה"פ ולא תשיג גבול וגו' והרי כבר נאמר לא תגזול ,אמנ א יושב בבית חבירו
שלא בתורה גזילה ה"ז עובר משו לא תחמוד:

לא תחמד אשת רע וגו' .כא א"א לפרש בזה האופ שמשתמש בה בעת שהיא ברשות
חבירו דא"כ ה"ז נוא אלא שמשתדל שיגרשה הבעל ,וכיב"ז מיירי המקרא בכל אשר
לריעו שמשתדל שימכור לו ,ורק הקדי הכתוב אשת רע ללמדנו דמיירי באופ שאינו
עומד למכור כמו באשה שאי ביד הבעל למכור אותה לאחר ,והכי תניא במכילתא:

 :øáã ÷îòäואתחנ דברי ה :ולא תחמוד אשת רע ,ייחד הכתוב בדברות הללו
אזהרה באשת ריעו בפ"ע .ובלשו אחר מכל אשר לרע דכתיב לא
תתאוה ללמדנו שיש באשה אזהרה מיוחדת היינו שאסור ליהנות מראייתה אפילו באופ
שאינו מקוה להשיגה לאשה וזה אינו אסור אלא באשת רע משא"כ בשאר קניני אינו
אסור בזה האופ :ולא תתאוה וגו' ,היינו תאוה להשיג אע"ג שאינו משתדל בכ כמש"כ
הרמב" הל' גזילה פ"א .ובדברות הראשונות כתיב אזהרה זו בסדר אחר ומבואר ש :
 :øáã ÷îòäדברי ט י :וית ה' אלי את שני לוחות האבני ...ועליה ככל הדברי
אשר דבר ה' עמכ וגו' ,ולא ממש כאשר דבר ,באשר הפרשיות נכתבי
אנכי ולא יהיה ביחד ,ולא תחמוד בית ולא תחמוד אשת בפ"ע ,ובשעת הדיבור היה אנכי
דיבור בפ"ע ולא יהיה בפ"ע ,שהרי אנכי ולא יהיו נחשבי לשני כדאיתא במכות )כד(
אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו  ,וממילא הני תרי לא תחמוד חדא נינהו.
 :äîëç êùîיתרו :לא תחמוד בית כו' ,במכילתא לא תחמוד וכו' כלל ,ועבדו ואמתו
פרט וכו' כלל ופרט וכו' .ועיי ריש פרק מרובה כל ריבויא הוא ,ובסו
שור שנגח את הפרה וכל ריבויא הוא ,וכא כתיב וכל אשר לרע ,והנה ש במכילתא אי
מה הפרט מפורש בנכסי המטלטלי וכו' ,ויש לעיי דנראה מזה דתלוש ולסו חיברו
הוי תלוש ועיי ש" סימ צ"ה )ס"ק ה( ויש לומר שבנאו ברשות החומד שהקרקע של
החומד .עיי תוספות פרק לולב הגזול ד ל"א סד"ה אבל גזל עצי כזה ודו"ק.
 :äîëç êùîואתחנ :ולא תתאוה כו' שדהו ,מה דלא כתוב בדברות ראשונות שדהו,
מפני שלפי דברות ראשונות אלמלא לא נשתברו הלוחות ראשונות היו
ישראל באר ולא היה שעבוד מלכיות )ערובי נד( ,והיה כל שדה חוזרת לבעלי ביובל,
ולא הוי רק קני פירות ,ולא הוה רק כמכר תבואות השדה ,והוה בכלל וכל אשר לרע,
אבל כי נשתברו הלוחות ושעבוד מלכיות ובטל היובל ובפרט בחוצה לאר הוי קני שדה
לעול ונפש המוכר צערו לעול  ,אז הוא מכר לעול כמו ביתו בע"ח שאינו חוזר ביובל.
ודו"ק.
 :ùøéä ø"ùøיתרו :לא תחמוד ,המכילתא מבדילה כא בי "חמדה" ל"תאוה" ,תאוה
היא תשוקה פנימית ,כליו הנפש ואילו חמדה היא ג השתוקקות שסופה
להגיע לידי מעשה ,וכ לא תחמד כס וזהב עליה ולקחת ל )דברי ז כה( ,וכ ולא
יחמד איש את ארצ )שמות לד כד( שודאי אי פירושו לא ישתוקק איש לארצ אלא לא
ינצל איש את העדרות ומתו תשוקה לארצ יפרו אל תו גבול ....מכא ההלכה
)רמב" גזלה א ט( :כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו ...והכביר עליו
ברעי והפציר בו עד שלקחו ממנו אע"פ שנות לו דמי רבי הרי זה עובר בל"ת שנאמר
לא תחמוד".
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מקור ההלכה שמת דמי אינו מוציא מכלל עבירה של לא תחמוד הוא במאמר הגמרא:
לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו )ב"מ ה (:דהיינו שטעות היא הרווחת בע לחשוב
שאיסור לא תחמוד חל רק כשאי מת דמי ) .ואמנ יש חולקי על דעה זו ע' תוס'
סנהדרי כה (:לפיכ עובר אד על איסור לא תחמוד א יציק לחבירו למכור לו דבר
שהשתוקק לו א כי סופו של דבר להיות קנוי לו על פי הדי.
אשת רע ,איסור לא תחמוד ביחס לאשת רע יחול למשל על אד שיפתה את חבירו או
יביא אותו בכל דר שהיא לידי כ שיגרש את אשתו על מנת שהוא ישא אותה לאחר
מכ .בדברי ה יח מתבאר איסור זה ביאור נוס על ידי הביטוי "ולא תתאוה" ,דהיינו
לא תעלה בלב לנכס מנכסי חבר .נאמר ש  :ולא תחמד אשת רע ולא תתאוה בית
רע שדהו וגו' ,לא נאמר לגבי אשת רע לא תתאוה אלא לא תחמוד ,וטע רב יש לדבר.
לגבי כל שאר הנכסי אי התאוה כשלעצמה בכלל עבירה ,אלא א התאוה סופו לחמוד
)מכילתא( ,ואילו לגבי אשת רע התאוה עצמה חמדה היא .השווה יחזקאל כד טז :מחמד
עיני .תאוה וחמדה באות כאחד ,ולכ אי הכתוב מפריד ביניה) .בכ אפשר ליישב
קושית הסמ"ג לאוי סי' קנ"ח(.
בדר כלל באה התורה לאסור את החמדה מלבד התאוה ,ואת התאוה מלבד החמדה.
חמדה  לבל תחשוב שהכוונה לקנות את הנכס בדר חוקית מתירה את התאוה .תאוה 
לבל תחשוב שאי האיסור חל אלא על המעשה .מי שאינו רוצה לבוא לכלל עבירה צרי
לעקור את התאוה מלבו ,שכ התאוה עצמה היא עצמה פשע בעיני ה' .אד המתאוה
חוטא לעצמותו הוא ,שכ עליו לפתוח את לבו א ורק לפני שאיפות טהורות וצודקות.
בעשרת הדברות שבספר דברי המוסיפי ביאור לדברות הראשוני  ,משלי הכתוב את
האיסור לא תתואה על ידי הפרט "שדהו" ,לבל יטעה אד ויחשוב שהתורה אסרה את
התאוה רק לגבי מטלטלי ,דהיינו נכסי הניטלי מיד ליד ,וקל לו לאד לבוא מכלל
תאוה לכלל עבירה .כמו כ מחוברות ש כל העבירות שבי אד לחבירו על ידי וא"ו
החיבור והכל נעשה למשפט אחד כולל :ולא תנא וגו' ואל תחמד וגו' .מצד אחד בא
הכתוב להכריז על קדושת של כל נכסי האד ביחס לחבירו ועל איסור כל הפשעי
השוני לגביה במאמר אחד מפי הגבורה ,ומאיד ובהטעמה מיוחדת בא הכתוב להעמיד
את כובד המשקל של הכל על האיסור האחרו "ולא תתאוה"  בגלל כל האיסורי האלה
לא תעלה בלב תאוה לכל דבר שאינו ראוי ל.

_ mitqep mipeir +
======== ì

== בהפרש שבין דברות ראשונות לאחרונות ע"ע גור אריה ואתחנן ,ועוד נקודות שם לציין ==========

== סיכום דברי "פנים יפות" יתרו ==========
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 +פרק ג :מכילתא ומפרשיו _
l`rnyi iaxc `zlikn
 :25 åøúé úùøôשמות כ :כתוב אחד אומר לא תחמוד וכתוב אחד אומר לא תתאוה
כיצד יתקיימו שני כתובי הללו הרי זה אזהרה לעוקב אחר המנא.
לא תחמוד בית רע כלל ,עבדו ואמתו שורו וחמורו פרט ,כלל ופרט אי בכלל
אלא מה שבפרט ,כשהוא אומר וכל אשר לרע חזר וכלל ,כלל ופרט וכלל אי אתה
ד אלא כעי הפרט ,מה הפרט מפורש דבר שהוא קונה ומקנה א כל דבר שהוא
קונה ומקנה ,אי מה הפרט מפורש בנכסי המטלטלי שאי לה אחריות א אי
לי אלא נכסי המטלטלי שאי לה אחריות ,כשהוא אומר במשנה תורה שדהו
מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה א כל דבר שהוא קונה ומקנה ,אי
מה הפרט מפורש דבר שא"א לבוא לרשות אלא לרצו הבעלי א אי לי אלא
דבר שא"א לבוא לרשות אלא לרצו הבעלי יצא שאתה חומד בתו לבנ או בנו
לבת ,או  26אפילו חומד בדבור ת"ל לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל מה
להל עד שיעשה מעשה א כא עד שיעשה מעשה:
] :ïðòø úéæלבעל "מג אברה" על ילקוט שמעוני[ :לעוק אחר ,פי' שמראה למנאפי אשה
לזנות וכ"ה בשבועות פ"ו .קונה ומקנה ,היינו בדבר שבממו משא"כ
החומד ללמוד תורתו ,וכ"ה בזוהר .בנכסי המטלטלי ,אע"ג דכתיב בית רע ס"ל דבית
כתלוש דמי וכ"ה בחולי ד ט"ז .שאתה חומד בתו לבנ ,יכול הוא לקדשה שלא ברצו
אביה או איפכא ולכ אינו בכלל לא תחמוד ,וא"ת הא קטנה אינו יכול לקדשה שלא ברצו
אביה ,וי"ל דעכ"פ מוכח דזה אינו בכלל לא תחמוד.
עד שיעשה מעשה ,בחו"מ סי' שנ"ט כתב בש הרמב" דבלא תחמוד אינו עובר אבל
מ"מ עובר בלא תתאוה דאי תאוה אלא בלב ,ומ"מ קשה למאי נפק"מ אהני גזירה שוה,
ומלשו הטור משמע דבדבר שאפשר שימכור לו כגו שיש לו שני בתי והוא מתאוה א'
מה וכדומה הוא עובר בלא תחמוד ,אבל בדבר שאי אפשר לקנותו כגו שחבירו אי לו
אלא בית אחד והוא מתאוה לו ,עובר בלא תתאוה משעת מחשבה.
] :åðîçðé äæלהג"ר משה פרנקפורט דיי בק"ק אמשטרד שנת תע"ב[ :לא תחמוד רבי אומר
וכו' כיצד יתקיימו שני מקראות הללו ,שלא תתאוה משמע כיו שמתאוה
בלבו לחפ חבירו שהוא קוד הרבה לחימוד שהתאוה היא בלב ומשמע שמיד כיו
שמתאוה הוא חייב ,ולא תחמוד משמע שאינו חייב עד שיחמוד הדבר וסת חמדה הוא
במעשה כדלקמ לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל שמשמע שאינו חייב עד שיקח.
וא א תמצא לומר שהחימוד הוא בלא מעשה מ"מ החמדה מאוחרת מ התאוה כמו
שאמרו שהתאוה מביאה לידי חימוד.
 .25מכילתא דר"י :ע"פ ילקוט שמעוני יתרו רמז רצ"ט ,ודומה לדפוס ראשון בכמה שינויי לשון ,ע"ע לקמן
נוסח הגר"א בעיקר בשינוי בקטע הראשון.

 .26גירסת הרמב"ם בספר המצוות תרגום אבן תיבון :יכול אפילו חומד בדבר ,ובנוסח קאפח :או אפילו חומד
בדבר ,כמו שלפננו .בספר יראים גורס :יכול אפילו החומד בדברים וכו' .ובסמ"ג :יכול בדברים וכו'.
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לעוק אחר המנא ,שלא יהא אפטרופוס וסרסור להזמי לחבירו נשי לניאו .וגרסא זו
קשה ליישבו שאי נלמוד מלא תתאוה אזהרה לעוק שהרי לא תתאוה לא כתיב גבי אשה
אלא גבי בית וא"כ אי נלמוד מלא תתאוה בית רע אזהרה על אשת רע .ואי לומר
שנלמוד זה מלא תחמוד שלא תהא גור חימוד וזה עוק אחר המנא ,א"כ אי קושייתו
מתור כיצד יתקיימו שני כתובי דעדיי קשה למה לא אמר אצל דברות שניות ג"כ לא
תחמוד בית רע או כא ג"כ לא תתאוה בית רע שהרי ה סותרי אהדדי כדפירשתי.
ובדוחק לומר דהאי לא תתאוה נקרא ג"כ לפניו וכאילו אמר לא תחמוד אשת רע ולא
תתאוה ,ולזה מקשה שה סותרי שא על החמוד חייב כ"ש על התאוה ,ומשני שלכ
אמר ולא תתאוה ואזהרה לעוק ,וזה דוחק דאי זה במשמעות פשטא דקרא שיהא נקרא
לפניו ,וג דוחק לומר שלא תתאוה לאזהרה לעוק דאי זה בכוונת ומשמעות תאוה.

ולבי אומר לי דחסורא מחסרא וערבובי דברי ה והאי אזהרה לעוק צרי לגרוס לעיל
גבי לא תנא ,וה"ג לעיל גבי לא תנא :למה נאמר וכו' ת"ל לא תנא ,ד"א לא תנא
למה נאמר הרי זה אזהרה לעוקב אחר המנא ,והכי אמרינ במס' שבועות ד מז שמעו
ב טרפו אומר אזהרה לעוק אחר המנא מני ת"ל לא תנא לא תנאי.

וגבי לא תחמוד גרסינ :נאמר כא לא תחמוד ולהל הוא אומר לא תתאוה לחייב על
התאוה בפני עצמו ועל החימוד בפני עצמו ,רבי אומר כתוב אחד אומר לא תחמוד וכתוב
אחד אומר לא תתאוה כיצד יתקיימו שני מקראות הללו לומר ל שא התאוה סופו לחמוד
שנאמר לא תתאוה ולא תחמוד ,מני שא חמד שסופו לאנוס ולגזול ת"ל וחמדו שדות
וגזלו.
ופירושו ,לחייב על התאוה בפני עצמו כיו שמתאוה בלבו חפ חבירו עובר בלאו אחד,
וא חמד עוד והפציר בחבירו שימכור לו מחפצו עבר ג"כ על לא תחמוד ,ועבר על ב'
לאוי ,לכ נאמר לא תחמוד ולא תתאוה לחייב על כל אחד בפני עצמו ,ורבי אומר לכ
אמר כא לא תחמוד ולהל לא תתאוה לומר ל שא עבר על לא תתאוה שסופו לעבור
על לא תחמוד ,ולכ הזהירה תורה אפילו על חמדה שבלב אע"פ שאי בזה היזק לחבירו
מפני סופו שעי"כ יבוא לידי חימוד ויבקש מחבירו שית לו מחפצו דר מכירה ,וא
חבירו לא יתרצה למכור לו סו שיגזול אותו בעל כרחו ,וכגרסא זו איתא בהדיא בספר
המצוות ]להרמב" [ וכ הוא בהרמב" הל' גזילה פ"א עיי ש .

ובכתבי קודש של הרב הגדול המופלג מהור"י בהה"ג מהע"ב מצאתי כתוב דבר נאה
ומתקבל לקיי הגרסא שלנו ואמרתי להציגו לפני המעיי .וז"ל :כתוב אחד אומר לא
תחמוד וכתוב אחד אומר לא תתאוה כיצד יתקיימו שני מקראות הללו הרי זה אזהרה
לעוק אחר המנא ,וקשה להלמו .ונראה לפרש בהא דכתב הרמב" בספר המצוות רס"ה
רס"ו וכ הוא בספרו היד הל' גזילה פ"א ותופס דבר קדשו שפירש התאוה הוא בלב
וההשתלדות בדבר ומאותה שעה עובר על לא תתאוה ,ובגמר מחשבתו בפועל שלוקח
אותו הדבר אפילו במעות עובר על לא תחמוד ,וילי מ לא תחמוד כס וזהב עליה
ולקחת ל חימוד שיש בו מעשה והוא נמי מ המכילתא ,והקשה עליו הסמ"ג ז"ל בחלק
ל"ת סימ קנ"ח וז"ל :ולא יתכ לומר כי כ כתוב בדברות לא תחמוד אשת רע ולא
תתאוה בית רע וכו' ולפי דבריו החמיר בבית מבאשה וכו' ע"ש.

ונ"ל דקושית הסמ"ג זו היא קושית המכילתא כי אזיל לשיטתיה דלא תחמוד פי' דוקא
מעשה כדלעיל ,ולזה מקשה אהדדי כתוב אחד אומר לא תחמוד אשת רע משמע דוקא
בגמר מחשבתו בפועל הוא דעובר על ל"ת אשת רע ,וכתוב אחד אומר לא תתאוה בית
רע משמע אפילו על התאוה שהיא בלב חייב על בית רע וק"ו לאשת רע שתתחייב
בהרהור הלב ,א כ סתרי אהדדי כיצד יתקיימו שני כתובי הללו.
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ומשני הרי זה אזהרה לעוק אחר המנא ,והיינו מעשה כפירוש הערו וז"ל שמרד והול
על עקביו ומזמ לחבירו ניאו ,פירוש אחר מכי לו מקו ונשי לניאו עכ"ל ,וכ פירש
רש"י בשבועות ...ולזה לא אזהיר רחמנא שחייב אלא דוקא כשעשה מעשה ולא חייב
בהרהור ,משא"כ מי שחומד באשת חבירו לו לעצמו ודאי חייב אפילו בהרהור .ובזה נמי
מסולק השגת הסמ"ג על הרמב" דהא הרמב" לא הזכיר בספר המצות ולא בספרו יד
החזקה שלא יהא חייב על אשת רעהו עד דעביד מעשה ,רק פרושי קמפרש פירוש של
לא תחמוד שעשה מעשה אבל לעול אימא ל דבאמת חייב על אשת רעהו אפילו תאוה
בלב ,ומה שהכתוב אומר לא תחמוד אשת רע דמשמע עד דעשה מעשה ,קאי על העוק
וכו'.
וא"ת לפי"ז הו"ל להרמב" להביא באחד מחבוריו ההוא דינא דעוק וכו' ,וי"ל דהרמב"
כולל יחד כל אלו הדברי בכלל המחזיק ידי עוברי עבירה ומכשילו ,והביא בהל' רוצח
פי"ב וז"ל כל המכשיל עור בדבר ...הרי זה עובר בל"ת שנא' לפני עור לא תת מכשול
עכ"ל ,ותדע דהא האי דינא דעוק אחר הנוא הובא במס' שבועות ד מז וקרא קא דריש
לא תנא לא תנאי והרי" והרמב" השמיטו ,אלא היינו טעמא כדכתיבנא ודו"ק.
בית רע כלל ,כל מה שיש בבית רע במשמע .ה"ג א כל דבר שהוא קונה ומקנה ומה
הפרט מפורש וכו' ,וכתב מהר" נגארו והנה ע זה שאמרו שנדרש בכלל ופרט וכלל
נתר קושיא אחת והיא למה אמר לא תחמוד בית רע וחזר ואמר פע אחרת לא תחמוד
אשת רע וגו' ,לימא לא תחמוד אחד לכול  ,אלא שא היה אומר כ לא היה משמע
כלל אלא הכל פרט דהיינו הבית שלו אשתו ועבדו וכו' כי כל אלה ה פרטיי  ,אבל אחר
שאמר לא תחמוד בית רע בלבד ואח"כ חזר ואמר לא תחמוד וכו' ודאי הכוונה כי מה
שאמר בתחילה ביתב רע הוא כולל כל מה יש לו והכל נכלל בלשו בית ויהיה הכתוב
נדרש בכלל ופרט וכלל.
 :27 à"øâä úåäâäלא תחמוד ,ר' אומר כתוב אחד אומר לא תחמוד וכתוב אחד אומר
לא תתאוה כיצד יתקיימו ב' מקראות הללו ,לחייב על התאוה בפ"ע
ועל החימוד בפ"ע ,ולומר ל שא יתאוה סופו לחמוד שנאמר לא תתאוה ולא תחמוד,
וא חמד סופו לאנוס ולגזול שנאמר וחמדו שדות וגזלו וגו'.
לא תחמוד בית רע כלל ,עבדו ואמתו שורו וחמורו פרט ,כלל ופרט אי בכלל אלא מה
שבפרט ,וכשהוא אומר וכל אשר לרע חזר וכלל אי כלל כלל הראשו ,אמרת לא אי אתה
ד אלא כעי הפרט מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה א כל דבר שהוא קונה
ומקנה ,אי מה הפרט מפורש בנכסי המטלטלי שאי לה אחריות א אי לי אלא בנכסי
המטלטלי שאי לה אחריות ,וכשהוא אומר במשנה תורה שדהו הא אינו יכול לומר כלל
האחרו אלא כלל הראשו ,מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה א כל בדבר שהוא
קונה ומקנה ,ומה הפרט מפורש בדבר שאינו בא ברשות אלא ברצו הבעלי א אי
לי אלא שא"א לבוא ברשות אלא ברצו הבעלי  ,יכול שאתה חומד בתו לבנ או בנו
לבנ ,או אפילו חומד בדבור ,ת"ל לא תחמוד כס וזהב ולקחת ל ,מה להל עד שעשה
מעשה א כא עד שעשה מעשה.
 :28 à"øâä úåäâäלא תחמוד רבי אומר וכו' עד סו הפרשה שיי לעיל אות י"א
המילים "כיצד ניתנו עשרת הדברות" וכו'(] ,כיצד יתקיימו שני מקראות
הללו[ לחייב על התאוה בפ"ע ועל החימוד בפ"ע ,ולומר ל שא התאוה סופו לחמוד
שנאמר ולא תתאוה ולא תחמוד ,וא חמד סופו לאנוס ולגזול שנאמר וחמדו שדות וגזלו.
)אצל

 .27הגהות הגר"א :למכילתא ,נדפסו לראשונה מכ"י של נכד הגר"א במכילתא עם פירוש בירורי המדות לג"ר

יצחק לנדא ווילנא תר"ד ונקראים בשם "איפת צדק":

 .28כפי שנדפסו במכילתא ברכת הנצי"ב ,פרשת יתרו:

><‰Ó
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"הרי זו אזהרה לעוק אחר הנוא" שיי לעיל אות ט' )בענין לא תנאף( .כלל הראשו אמרת
לא אלא אי אתה ד וכו' .א כל דבר שהוא קונה וכו' .שדהו הא אי יכול לומר כלשו
אחרו אלא כלשו ראשו מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה א כל דבר שהוא
קונה וכו'.
 :á"éöðä úëøáקונה ומקנה ,פי' לאפוקי דבר חכמה ולימוד .בתו לבנ ,שכשיגדלו
ינשאו שלא ברשות אביה  ,ולאשה עצמה ודאי מותר לחמוד דאשת
רע כתיב והטע שעומדת להנשא ודומה לחנווני שמותר לפתותו שימכור לו כיו שעומד
למכור וכדאיתא בב"ב ד קנ"א שהשתדלו האמוראי שיתנו לה ולא לאחיה  ,משא"כ
אב יש לומר שאינו רוצה להשיא כלל ברשות.
ומכא יש ללמוד שאי איסור בשכירות בתי לחמוד בית ששכר חבירו ,שהרי סופו אפשר
לבוא ברשות שלא ברצו השוכר שחומד ממנו .ודלא כמהרש" ז"ל שהביא המשנה
למל הל' גזילה פ"א ה"ט >??< ,וכבר השיג עליו ג הוא מסברא ,ואולי ג המהרש"
מודה בכה"ג שיש זמ לשכירותו והוא לא כתב אלא ביש לו חזקה ומבלי דעת החומד
ממנו אי סופו לצאת מידו לעול  ,ולא עמד המל"מ ז"ל על דעתו של המהרש" ז"ל.
ובמהד"א כתב הגהמ"ח וז"ל :מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה א כלל שהוא
קונה ומקנה יצא שאתה חומד בתו לבנ וכו' ,כצ"ל ,דבית הוא כלל מה שבבית רע,
ואח"כ מפרש דומיא דפרט שהוא קונה ומקנה פי' שהמוכר אינו אלא מקנה ולא קונה,
משא"כ בתו לבנ שכמו שהוא קונה את בתו כ חבירו קונה את בנו .א כא עד שיעשה
מעשה ,והיינו שמשתדל להשיג לעצמו במקח או במתנה.
] :ïçìùä êåøòחו"מ סי' שנט ,בתו דבריו מפרש דברי המכילתא וז"ל באות י[ :זה
שכתב ]הרמב" [ כל דבר שאפשר שיקנהו ממנו ,נ"ל שכוו למה
שדרשו במכילתא לא תחמוד כלל ...מה הפרט דבר שהוא קונה ומקנה א הכלל דבר
שהוא קונה ומקנה עכ"ל ,וביאור הדבר נראה שא ראוב למד איזה חכמה ואיזה
מלאכה ושמעו חמד בלבו חכמה זו או מלאכה זו והשתדל והרבה רעי על ראוב עד
שלמדו ,והייתי אומר שג זה הוא בכללא דלא תחמוד ,לזה מיעטה התורה דוקא דבר
שהוא בקני שכשהיא אצל ראוב איננו אצל שמעו לאפוקי חכמה ומלאכה אינ
בקניני ]עסמ"ע סקי"ח וג בטור הגירסא כ[.
עוד דרשו במכילתא ש מה הפרט מפורש בדבר שאינו בא ברשות אלא ברצו הבעלי ...
יצא שאתה חומד בתו לבנ או בנו לבת ]כצ"ל[ ,וביאור זה נראה דזהו ודאי כשאד
מתאוה לישא אשה פנויה בחופה וקדושי דמותר שהרי אינה אשת רע ,אבל להסית אבי
הבת שיקדש בתו לבנו או להסיתו שיצוה את בנו לקדש את בתו הייתי אומר שזהו בכלל
וכל אשר לרע ,דהבני והבנות ה של אביה וג ישנ בקניני דהאשה היא קני בעלה,
לזה מיעטה התורה מפני שזה אי צרי דעת בעלי שהרי א בנו יהיה רצונו לקדשה
ברצונה אי צרי דעת האב ,וכ א בתו תתרצה לקבל קדושי אי צרי דעת אביה ,וא
בבתו קטנה שהיא ברשות האב מ"מ כשתתגדל אינה עוד ברשותו ואינו דומה לקרקעות
ומטלטלי שלעול ה ברשות הבעלי ]עי' ערכי כח.[.
_ mitqep mipeir +
 ìבביאור דברי המכילתא

==בפירוש "השם אורחותיו" לגר"ח קנייבסקי שליט"א ==
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i"ayxc `zlikn
לפנינו שני נוסחאות של המכילתא דרשב"י; הראשון לרד"צ הופמן על פי מדרש הגדול

שמות ונוסח שני של י .נ .אפשטיין על פי כת"י מהגניזה .עיקר ההבדל ביניהם הוא בפסקה
הראשונה ולכן הבאנו שניהם זה מול זה .ושאר הנוסח דומה בעיקרו.

נוסח הרד"צ הופמן ע"פ מדרש הגדול

לא תחמד ולהל הוא אומר לא תתאוה,
לחייב על תאוה בפני עצמה ועל חמדה
בפני עצמה,
מני התאוה אד סופו לחמוד שנאמר לא
תתאוה ולא תחמוד ,מני חמד אד סופו
לגזול שנאמר וחמדו שדות וגזלו,
תאוה בלב וכ הוא אומר כי תאוה נפש,
וחמוד במעשה וכ הוא אומר לא תחמוד
כס וזהב עליה ולקחת ל.

נוסח י .נ .אפשטיין על פי כת"י גניזה

לא תחמד ולהל הוא אומר לא תתאוה
בית רע ,לחייב על תאוה בפני עצמה ועל
חמדה בפני עצמה,
איזו היא תאוה  האומר לויי ש... ... ...
חמדה  הכובש כבושי ליטל ,29
מני התאוה אד סופו לחמוד שנאמר לא
תתאוה ולא תחמוד ,מני חמד אד סופו
לגזול שנאמר וחמדו שדות וגזלו.

יכול לא יתאוה על בתו ליטלה ת"ל אשת רע מה אשת רע שהיא אסורה
ל א כל דבר שאסור ל ,אי מה אשת רע שחייבי עליה מיתת בית די
א אי לי אלא דבר שחייבי עליו מיתת בית די ת"ל ביתו ושדהו ,או מה
אלו מיוחדי שנקני בכס ובשטר ובחזקה א אי לי אלא דבר שנקנה בכס
ובשטר ובחזקה ת"ל עבדו ואמתו .או מה אלו מיוחדי דברי שה בקרקע
א אי לי אלא דבר שהוא בקרקע ת"ל שורו וחמורו,
או מה אלו מיוחדי ששמירת עלי א אי לי אלא דבר ששמירתו עלי
מני לא יתאוה למקלו ולא יתאוה למנעלו ולא יתאוה לפונדתו ת"ל וכל אשר
לרע ,יכול לא יאמר לאוי ]-כמו הלואי[ עיני כעינו לאוי שערי כשערו ת"ל שורו
וחמורו עבדו ואמתו ביתו ושדהו ,מה אלו מיוחדי דברי שאפשר לה לבא
תחת ידי וחביר חסיר א אי לו אלא דבר שאפשר לו לבא תחת ידי
וחביר חסיר.
ד"א לא תחמד אשת רע עבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לריע ,יש
ל מי שהוא חומד את כל הדברי האלו אלא מתו שהוא בא על אשת
חברו ויולדת ב זכר בעלה סבור שהוא בנו נמצא מוריש לו ביתו ושדהו
ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרע.
אלו ה עשר הדברות ...חמש על לוח זה וחמשה על לוח זה ...לא תרצח
כנגד אנכי ...לא תנא כנגד לא יהיה ...לא תחמוד כנגד כבד שכל החומד
אשת חבירו עולה ממנה ב מכבד את מי שאינו אביו ומקלל את אביו-] .פסקא
זו מופיע רק בנוסח הופמן[.

 .29מכילתא דרשב"י= :יתכן לפרש :תאוה אומר הלאוי שדבר זה יהיה שלי ,חמדה שעושה מעשה וכובש
כיבושין ,וצ"ע.
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יכול לא יהא חייב עד שיעבור על כול ת"ל לא תרצח לא תנא לא תגנב
לא תענה לא תחמד לחייב על כל אחד ואחד בפני עצמו ,א"כ למה נאמר
להל לא תרצח ולא תנא ולא תגנב ולא תענה ולא תחמד ,מגיד שכל תפוסי
זה בזה ,פר אד באחד מה סופו לפרו בכול ,מני רצח אד סופו לנאו
דכתיב )משלי א י( בני א יפתו חטאי אל תאבה א יאמרו לכה אתנו נארבה

לד נצפנה לנקי חנ גורל תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכולנו ,מני נא סופו
לגנוב דכתיב )תהלי ג יח( א ראית גנב ותר עמו וע מנאפי חלק ,מני

גנב סופו לבוא לידי שבועת שוא דכתיב
נפשו אלה ישמע ולא יגיד:

)משלי כט כד(

חולק ע גנב שונא

 :íéøáã :íéàðú ùøãîלא תחמד אשת רע או אפלו חמוד בדבר ת"ל לא
תחמד כס וזהב ולקחת ל מה להל עד שעושה מעשה א
כא נמי עד שהוא עושה מעשה :ומניי שהוא מוזהר על התאוה שהיא בלב כדי
שלא יבא לידי חמוד ת"ל לא תתאוה בית רע לחייב על התאוה בפני עצמה ועל
החמוד בפני עצמה נמצאת אומר שה שני לאוי:
... :à äëìä å ÷øô éúáø :äìë àúëñîאיבעיא להו ממו פלוני לי ,לי אשה
כאשת פלוני ...תא שמע ושמעינהו לכולהו ,לא תחמוד אפילו
ממו פלוני לי ,האי ממו פלוני לי גנבא ליסטי הוא ,אלא ממו לי כפלוני ,ודאי
אסור מבעי אנפשיה ,אלא לולי יהיב לי פלוני ממוניה בידי ,דהא קא חמד .אשה
כאשת פלוני ,הא כבר הרהר בה ,אבל בת פלוני ודאי מותר ,פשיטא לא צריכה,
דאי אמר איקדשת ואמרה לא...

>‡<

>·<

פירוש "לח שערי" :ממו פלוני ,ממו שיש לפלוני הלואי היה לי :לי אשה כאשת פלוני ,הלואי היתה
אשת פלוני אשתי ...לא תחמוד אפילו ממו פלוני לי וכו' ,א אומר שאשיג ממו פלוני לי גזל ממש
הוא ואמאי אמר שאינו עובר אלא בלא תחמוד :אלא ממו לי כפלוני ,שאומר הלואי יהיה לי ס ממו
כפלוני :ודאי אסור מיבעי אנפשיה ,בתמיה ,וכי יש איסור לבקש ולהתפלל שיהיה עשיר כפלוני :אלא לולי
כו' ,בודאי מיירי דאמר לולי יהיב לי פלוני ממוניה וכו' ,ונפשטא בעיי שאסור לומר הלואי שית לי פלוני
את ממונו ועובר בזה בלא תחמוד :אשה כאשת פלוני ,ג זה הוא באיסור לא תחמוד ונפשטא בעיי
דאסור לומר הלואי היתה אשת פלוני אשתי דהא מהרהר בה :אבל בת פלוני ודאי מותר ,שיאמר הלואי
תהא בת פלוני הבתולה לי לאשה :ופרי ,פשיטא ,לא צריכא וכו' ,שאפילו א אמר לבתולה תתקדשי לי
והיא ממאנת אפ"ה מותר להתשדל ולהרבות שדכני שתתרצה להנשא לו:

 :àë à÷ñéô :éúáø àú÷éñôעשרת הדברות פ' קמייתא :רבי יקו ורבי יהודא,
רבי יקו אומר העובר לא תחמוד כאילו עובר על עשרת
הדברות ,לא תחמודאנכי רבי אבי הוה קרי עוד העוזבת אלו נעוריה ואת ברית
אלהיה שכחה )משלי ב יז( ,לא תחמודולא יהיה ל תני חזקיה והיה מקול זנותה
ותחנ את האר ותנא את האב ואת הע )ירמיה ג ט( לא תחמודולא תשא עליה
הכתוב אומר והשביע הכה את האשה בשבועת האלה )במדבר ה כא( ,לא תחמודזכור
אמר רבי תנחומא הרי שזינתה בתו של כה גדול וילדה ב וגידלה אותו עמד
והקריב על גבי המזבח נמצא מחלל את השבת שאי ]זה[ מקריב ,לא תחמודכבד
)גיי( גיי מ הגודר ולוקי מ סוסיתה ,והיו מתגנבי אילו בנשותיה של אילו
ואילו בנשותיה של אילו לימי נפלה קטטה ביניה זה הרג את אביו וסבור שאינו
אביו ,ולא תחמודלא תרצח סו שאשתו עושה לו כשפי ורוצחתו ,לא תחמודלא
תנא תני חזקיה והיה מקל זנותה ]וגו'[ )ירמיה ג ט( ,לא תחמודלא תגנב עליו

>‚<
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הכתב אומר מי גנובי ימתקו )משלי ט יז( ,לא תחמודלא תענה הרי שיודע עדות
לאביו סבור שאינו אביו והרי הוא אביו נמצא מעיד על אביו עדות שיקרא ,לא
תחמוד כמשמעו ר' יהודה אומר העובר לא תחמוד עובר על שבעה לאווי שיש
כא – לא יהיה ל ,לא תשא ,לא תרצח ,לא תנא ,לא תגנוב ,לא תענה ,ולא
תחמוד.
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...אלא הא דאמר רב הונא משביעי אותו שבועה שאינה ברשותו  30נימא מיגו
דחשיד אממונא חשיד אשבועתא ,הת נמי מורה ואמר דמי קא יהבנא ליה,
אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא והא קא עבר על לאו דלא תחמד ,לא
תחמד לאינשי בלא דמי משמע להו.
 :é"ùøהת  ,לא חשיד אממונא דמורי היתירא למימר דמי בעינא למיתב .הא קא עבר
בלא תחמוד ,מה לי חשוד על לא תחמוד מה לי חשוד על לא תגזול נימא מיגו
דחשיד עליה חשיד אשבועתא.
 ,åäì òîùî éîã àìá :úåôñåúוא"ת תיפוק ליה מלא תגזול וי"ל לעבור עליו בשני
לאוי וא"ת והא כי יהיב דמי נמי חמס הוה כדמוכח שלהי הכונס )סב (.וחמס
פסול לעדות כדכתיב אל תשת יד ע רשע להיות עד חמס והפסול לעדות פסול לשבועה
דכל הנהו דחשיב בפסולי עדות בפרק זה בורר )סנהדרי כה (:פוסל להו לשבועה בפרק כל
הנשבעי )שבועות מה (.וי"ל דחמס לא פסול לעדות אלא מדרבנ מדתני בפרק זה בורר
הוסיפו עליה החמסני ולא פרי חמס דאורייתא הוא כדפרי אגזל וחמס דקרא דלא
יהיב דמי ושלהי הגוזל )ב"ק קיט (.דמייתי קרא דמחמס בני יהודה אפי' אי יהיב דמי
אסמכתא בעלמא הוא ואע"ג דהוסיפו עליה החמסני לפסול לעדות וה"ה שפסול לשבועה
היינו חמס שחצו לחטו מיד ליד בידיעת הבעלי אבל הכא לא חצי אלא מעלי
חמסנותו ואמר שנאבדה לו לא פסיל31 .
 ,åäì òîùî éîã àìá éùðéàì ãåîçú àì :ù"àøä úåôñåúפירוש ולא חשיד אממונא
הוא כיו דיהיב דמי וכשר לשבועה ,וא"ת והא חמס הוא דיהיב
דמי כדאיתא בפ' הכונס ובפרק זה בורר תניא הוסיפו עליה הגזלני והחמסני ומדפסול
לעדות פסול נמי לשבועה כדתנ בשבועות המשחק בקוביא ומפריחי יוני וסוחרי שביעית
שכנגדו נשבע ונוטל ,וי"ל דהאי דפסל חמס היינו מדרבנ כדמפרש הת דמעיקרא סבור
דמי קא יהבי כיו דחזו דמתו כ באי לידי כ דחטפי ושקלי ולא יהבי דמי גזרי בהו
רבנ והיינו טעמא דלא פרי הת חמס דאורייתא כדפרי גבי גזל,
 .30גמרא ב"מ :דברי רב הונא נאמרים על ציור המשנה ריש פרק המפקיד במי שמקבל פקדון כשומר חנם,
ונאבד ,ולא רוצה לישבע שבועת השומרים כדי ליפטר ,אלא משלם דמי החפץ וקונהו ]לזכות בכפל אם נמצא
הגנב[ ,שחייב גם לישבע שבועה מדרבנן שאין הפקדון בידו כי חוששים שנתן עיניו בפקדון ורוצה שישאר

אצלו ולכן מוכן לשלם.

 .31תוספות ב"מ :להבין היטב שיטת התוס' צריך ללמוד :התוס' בסנהדרין כח .ובב"ק סב .וכן תוס' שאנץ
בשטמ"ק שם ב"ק סב ,תוס' הרא"ש ב"מ סנהדרין ב"ק ,בעלי התוס' על התורה ,ולהשוות עם שיטת הראב"ד,
יראים וסמ"ג )שהם בשיטת התוס' לכאורה( =ובאחרונים רבים הדנים ומפרשים דברי התוס' ,מהרש"א ,מהר"ם
שיף ,נחלת דוד[.. ..
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וא"ת והא כתיב אל תשת יד ע רשע להיות עד חמס אלמא חמס דאורייתא ,וי"ל דחמס
דקרא היינו גזל דלא יהיב דמי אבל חמס בלשו חכמי היינו דיהיב דמי והא דמשמע
בסו הגוזל בתרא דמחמס בני יהודה איירי בדיהיב דמי אסמכתא בעלמא הוא,

וא"ת כיו דחמס דיהיב דמי פסול מדרבנ א"כ מאי קאמר מורי ואמר דמי קא יהיבנא
מ"מ הרי הוא חמס ופסול לשבועה מדרבנ ונימא מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא,
וי"ל שלא פסלו אלא היכא דחצי כולי האי ליקח מיד הבעלי בחזקה ונות דמי אבל
הכא שלא בידיעת הבעלי הוא חומס כי הוא אומר שנגנב ממנו ,ועוד דכל פסולי דרבנ
לא פסילי אלא לאחר שיכריזו עליה שה פסולי,
ולמאי דמסקינ דלא אמרינ מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא מצינ למימר דלא
תחמוד לאינשי אפי' בדמי משמע להו ופסול מדאורייתא ואע"ג דחשיד לעבור על לאו
דלא תחמוד לא חשיד אשבועתא וחמס דאורייתא היינו היכא דיהיב דמי ולא אמר רוצה
אני והוסיפו עליה אפילו אמר רוצה אני ,והאי דקאמר בסנהדרי מעיקרא סבור דמי קא
יהבי להו ה"פ מעיקרא סבור אע"ג דאי לא יהבי דמי לא מהני ביה כפייה דתליוה ויהיב
אי מתנתו מתנה מ"מ כיו דדמי קא יהבי מהני ביה רוצה אני כשכופסו לומר כ דתליוה
וזבי זביניה זביני,

ומיהו קשה דכיו דבלא רוצה אני הוי פסול מדאורייתא וזה שהוסיפו חכמי אי טוב
יותר ממנו אלא שאומר רוצה אני דתרוייהו דמי קא יהבי א"כ לא היה לו לתלמודא לומר
מעיקרא סבור דמי קא יהבי ולכ כשר כיו דההוא דפסול מדאורייתא יהיב נמי דמי אלא
היה לו לומר מעיקרא סבור הא קאמר רוצה אני ,ונראה לי דלא קשה דלא היו פוסלי
מדרבנ היכא דאמר רוצה אני אלא משו דלפעמי באי לגזול בלא דמי אבל משו
דילמא יקח ממנו ולא יכופנו לומר רוצה אני כיו דמ"מ יהיב דמי בשביל זה לא היו
פוסלי אותו כשאמר רוצה אני ,הוצר לומר מעיקרא סבור דמי קא יהבי] :מובא סופו
בשטמ"ק כא בש הרא"ש[

 :úåùãç :à"áèéøä éùåãéçאלא הא דאמר רב הונא משביעי אותו שבועה שאינה
ברשותו ,פי' זו ישנה בפרק המפקיד גבי שומר חנ שטוע שנגנבה
ורוצה לשל ושלא ישבע דאמר רב הונא דאעפ"כ משביעי אותו שבועה שאינה ברשותו
דחיישינ שמא עיניו נת בה ,ולהכי אקשינ מינא הכא דא"כ הא חשיד ל אממונא ואמאי
לא אמרינ מיגו ולא נרמי עליה שבועה ,ומהדרינ דאפילו חשיד ל שנת עיניו בה אינו
חשוב חשיד אממונא דגזלה דאיהו סבר דכיו דזוזי יהיב בה לאו גזל הוא ,ואי משו לא
תחמוד א בזה אינו סבור שהוא עובר ,דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,ולא
פסלינ גברא אלא במילתא דידיע לאינשי דעבד איסורא .32
 :úöáå÷î äèéùלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו .הקשו בתוספות תיפוק ליה
מלא תגזול .ויש לתר דתרי גוונא גזל ,חד כמו ויגזול דוד את
החנית דנוטל בחזקה ,וחד דמשתדל ע בעליו עד שנותנו לו ,ודכוותה תרי גוונא חמס,
חד שחצו לקחת מיד הבעלי ונות דמי א על פי שלא יאמר רוצה אני ,וחד שמשתדל
ע חברו עד שיאמר רוצה אני ,וזהו החמס שהוסיפו עליה  ,וחמס דהכא להא דמי ,ולא
כ פירש התוספות  .33מורנו הרב נר"ו] :הרדב"ז[:
 .32ריטב"א :ס"ל כתירוץ שני של תוס' סנהדרין דעובר בנותן דמים אלא שכשר לעדות כי לא חושב שיש
איסור.

 .33שיטה מקובצת :להסביר דבריו ולציין מגילת ספר מביא ומסביר??? ==

><Á

><Ë

29

Ò"˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ :„ ˜¯Ù
úåøéàî íéðô
 ìביאורים בדברי התוספות

] :à"ùøäîש [ בד"ה בלא דמי משמע להו ,וא"ת תיפוק ליה מלא תגזול וכו' ,וא"ת
והא כי יהיב דמי נמי חמס כו' עכ"ל .נראה מדבריה שה מפרשי בלא
דמי משמע להו וכ הוא האמת וכ"כ התוס' בפרק זה בורר ע"ש ודו"ק.

><Ò

בא"ד וחמס פסול לעדות וכו' והפסול לעדות פסול לשבועה וכו' וי"ל דחמס לא פסול
לעדות אלא מדרבנ כו' ,לכאורה הוצרכו לכל זה לפירוש ר"י החסיד דלא מפליג גבי גזל
בי עדות לשבועה אבל לפירוש דלעיל שחלקו גבי גזל דלעדות הוא פסול מדאורייתא
ולשבועה אינו אלא מדרבנ ה"נ איכא למימר בפשיטות גבי חמס ,ועוד נראה כיו דבחמס
דאורייתא ליכא לפלוגי במעלי חמסנותו ופסול לעדות ,ע"כ לשבועה נמי הוי פוסל דכל
הפסול לעדות פסול לשבועה מיהת מדרבנ.
בא"ד אבל הכא לא חצי אלא מעלי חמסנותו כו' עכ"ל ,פי' ולא ראו בו חכמי לפסלו
אבל אי הוה חמס דאורייתא לא שיי למימר הכי דג א מעלי חמסנותו מ"מ הרי עבר
על לא תחמוד ומגו דחשיד וכו' וק"ל.

... :å"ë ïîéñ à"ç ú"åù :úåøéàî íéðôוג ראיתי מה שכתבו התוספות ריש בבא מציעא
ד ה' ד"ה לא תחמוד בלא דמי משמע וא"ת תיפוק ליה מלא תגזול
וי"ל לעבור עליו בשני לאוי ,ורבי נתקשו בזה דהא כתבו התוספות ריש איזהו נש דלא
מוקמינ בלאו יתירה אגזל משו דלא לקי.

ורצו לישב שמה שכתבו התוס' בלא תחמוד לעבור בשני לאוי דאינשי טעו בהכי אבל
לפי האמת אי אפשר לאוקמיה בתרי לאוי דלא מוקמינ בלאו יתירה היכא דניתק לעשה,
תמיה לי אי אפשר לומר שהתוס' תירצו לעבור בשני לאוי שאינשי טעו בזה אבל לא
לפי האמת שהרי אחר תירו זה הקשו התוספות ש וא"ת והא כי יהיב דמי נמי חמס
הוא וחמס פסיל לעדות ותירצו דחמס לא פסיל מדאורייתא וחמס דקרא דלא יהיב דמי,
ואי לפי דבריה דאינשי טעו בהכי אבל באמת לא תחמוד א בדמי ,א"כ פסיל מ התורה,
אלא פשוט בעיני שהתוס' כתבו זה לאמת כמו שכתבו בסנהדרי לחד תירוצא.

ולא קשיא הא כתבו ריש איזהו נש דלא מוקמינ בלאו יתירה אגזל משו דניתק לעשה,
נראה דאי כא קושיא דהת מקשו התוס' דמוקמינ אכובש שכר שכיר משו דבענינא
דשכיר כתיב ע"ז ומקשו התוספות דטפי הוי ליה לאוקמיה אגזל גופיה ותירצו דיותר
מסתבר לאוקמיה אכובש ש"ש דנכתב באותו עני משנוקמיה אגזל כיו דלא לקי ,אבל
באמת אי לא היה שכר שכיר בזה העני יותר מסתברא לאוקמי בגזל בלאו יתירה א דאי
לוקי משנוקמיה על לאו אחר דלא נכתב בהאי ענינא כלל ,ולפ"ז ניחא בלא תחמוד דמיותר
לגמרי ויותר מסתברא לאוקמיה על לא תחמוד גופיה שעובר בשני לאוי משנוקמיה על
לאו דלא כתיב בהאי ענינא.
ועוד נראה דא דגזל ניתק לעשה אבל לא תחמוד לא ניתק דא שמחזיר הגזל מ"מ עובר
על לא תחמוד דהחומד מביא לידי גזל,

ואמרתי דבר זה אתי כתנאי דפליגי אביי ורבא בסנהדרי אי בעינ רשע דחמס דאביי סבר
מומר להכעיס פסול דלא בעינ רשע דחמס ורבא מכשיר דרשע דחמס בעינ ,נראה דפליגי
בזה אי לא תחמוד בלא דמי משמע ,דא האמת כ הוא א"כ חמס דיהיב דמי אינו פסול
מ התורה וחמס דקרא היינו גזל שנוטל בלא דמי כמו שכתבו התוס' א"כ קרא דעד
חמס מיירי בלא דמי וא"כ דווקא היכא דנחשד על דמי הוא דפסול אבל א אינו נחשד
על דמי כשר להעיד ,אבל אביי סבר כתירו שני של תוספות דלא תחמוד לפי האמת
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א בדמי אסור וא"כ חמס א דיהיב דמי פסול מ התורה א"כ עד חמס א שאינו חשוד
על ממו פסול ולכ לא בעינ רשע דחמס ר"ל שנחשד על דמי ומשומד להכעיס פסול.
ולי נראה לישב קושיות התוס' במאי דקשיא להו בלאו דלא תחמוד אי בלא דמי תיפוק
לי' מלא תגזול ,ונראה לומר דאיצטרי לא תחמוד על קרקע דעל קרקע לא קאי בלאו
דגזל דקרקע אינה נגזלת אבל קאי בלאו דלא תחמוד.

:dk oixcdpq
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) (:ãë óãמשנה :ואלו ה הפסולי המשחק בקוביא והמלוה ברבית ומפריחי
יוני וסוחרי שביעית וכו' ]רש"י :פסולי לדו ולהעיד[ ) (:äë óãתנא הוסיפו עליה
הגזלני והחמסני ...חמסני ,מעיקרא סבור דמי קא יהיב אקראי בעלמא הוא,
כיו דחזו דקא חטפי גזרו בהו רבנ.
=הערה :הראשונים מבארים שכל המשנה מדברת בפסולים דרבנן עיי"ש עוד ולהסביר==[...

 :é"ùøחמס ,יהיב דמי אלא שאי רצו הבעלי למכור ...כיו דחזו דחטפי ושקלי כלומר
דאפילו דמי קא יהיב אתי לידי גזלנות כלומר שהיה קשה לבעלי למכור ובעל
כרח חוטפי וזורקי המעות לפניה .
 ,áéäé÷ éîã øåáñ àø÷éòî :úåôñåúוא"ת וליפסול מדאורייתא דקא עבר אלאו דלא
תחמוד ,וי"ל דלא תחמוד משמע דלא יהיב דמי וכי יהיב דמי ליכא לאו דחמוד
כלל ,וא"ת והא אמרינ בפ"ק דבבא מציעא לא תחמוד בלא דמי משמע להו משמע לאינשי
דווקא הוא דמשתמע כ אבל ה טועי דלא תחמוד הוו אפי' בדיהיב דמי ,וי"ל דמשמע
להו דקאמר ר"ל נמי דכ הוא האמת  .34ועי"ל דהכא הכי קאמר דמי קא יהבי והיו
מפייסי אות עד שיאמרו רוצה אני א כ לא עברי אלאו דלא תחמוד ,כיו דחזו דשקלי
בעל כרחייהו ולא היו חוששי א יתפייסו ,פסלינהו .35
 ,éáäé à÷ éîã øåáñ àø÷éòî :ù"àøä úåôñåúע"כ בדלא אמר רוצה אני מיירי דאי
אמר רוצה אני חמס קרי ליה ]בתמיה[ הא אמר רב הונא תליוהו
וזבי זביניה זביני כדדייקינ בסו הכונס ,ומעיקרא לא פסלוהו דחמס דאורייתא היינו
גזל דלא יהיב דמי ,אלא שבלשו חכמי קראוהו חמס היכא דיהיב דמי כדאיתא בסו
הכונס ,ואע"ג דעבר אלא תחמוד לא פסול מדאוריתא משו דאמרינ פ' שני אוחזי לא
תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,ולבסו פסלינהו משו דחזו דזימני דחטפי ושקלי
בעל כרחייהו בלא נתינת דמי פסלי אפי' אות הנותני דמי  ,ואי לפרש האי כיו דחזו
כי ההיא דלעיל דלא נשתנה העני אלא ארבנ קאי ,דא"כ הוה ליה למימר סו סו
כדקאמר לעיל:
 ,ïéðñîçäå :óñåé é÷åîðפסלינהו רבנ אע"ג דיהיב דמי משו דשקלי מ הבעלי שלא
ברצונ  ,ומיהו גזל גמור לא הוי למפסלינהו מדאורייתא משו דלא משמע
להו לאינשי איסרו כולי האי כיו דיהיב דמי.
 .34תירוץ א בתוס':
 .35תירוץ ב בתוס':
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ואיכא דמקשו כיו דמדרבנ הוא דמיפסל היכי אותבינ הת במציעא בהא דאמר רב הונא
שלש שבועות משביעי אותו שבועה שאינה ברשותו ואקשינ ולימא מיגו דחשיד אממונא
חשיד אשבועתא ואמאי והלא פסולי דרבנ הכרזה בעו וכל זמ דלא אכרוז עליה כשר
הוא ,וי"ל דעיקר הקושיא ליתא דהת כי פרכינ ולימא מגו דחשיד וכו' סלקא דעת
דמדאורייתא מפסיל דעבר אלו דלא תחמוד דאכתי לא קי ליה לא תחמוד לאינשי בלא
דמי משמע להו דבתר הכי הוא דמתר ליה ,דאי הוה ס"ד דלא מיפסיל אלא מדרבנ ודאי
לא אמרינ מגו מפסולא דרבנ לפסולא דאורייתא ,תדע דהא למאי דמשני נמי סבר דמי
קא יהיבנא ולא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,מאי הוי אכתי איכא פסולא דרבנ
דחמס הוא אע"ג דיהיב דמי ואמאי לא אמרינ מגו ,אלא מדרבנ לאורייתא לא אמרינ
מיגו] .בקושיתו מהכרזה עיי ר" דס"ל דלשבועה אי צרי הכרזה[
 :à"ùøäîסנהדרי כה :תוס' בד"ה מעיקרא וכו' ,ומשמע לאינשי דווקא הוא דמשתמע
כ אבל ה טועי וכו' עכ"ל ,אי רצונ דמה"ט ליפסלו מדאורייתא דהא
בהדיא קאמר הת דמה"ט דלאינשי בלא דמי משמע להו אינו פסול לשבועה ,וה"נ נימא
הכא לעני עדות ,אלא דר"ל כפי מה שפירשו תוספות לעיל דהנ פסולי דמתניתי פסולי
דרבנ נינהו דמשחק בקוביא אע"ג דאסמכתא לא קניא מ"מ אינו דאורייתא כיו שהוא
אינו סבור לעשות איסור וכו' וכ מלוה ברבית ,וא כ קשיא להו אמאי לא גזרו נמי
אחמס מעיקרא בהנ פסולי דמתניתי כיו שהוא עובר בלא תחמוד אע"ג שהוא סבור
שאינו עובר דהא בכה"ג גזרו נמי בהנ פסולי דמתניתי וק"ל.
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בא"ד וי"ל דמשמע להו דקאמר ר"ל נמי דכ הוא האמת עכ"ל ,אבל התוס' בפרק המניח
)ב"ק ל :ד"ה וחכ"א( ובפרק איזהו נש )ב"מ עב .ד"ה שטר( לא כתבו כ והיינו לפי תירוצ
בתרא שכתבו הכא אקושיית וק"ל.
] :çøôå øåúôëתלמיד הרא"ש[ פרק יב ]הפסולי לדו או להעיד[ :וגזל פסול לעדות
דבר תורה ,אבל חמס דיהיב כולי דמי אינו פסול דבר תורה ,ואי בו
אפילו משו לאו דלא תחמוד ,כדאמרינ ריש מסכת בבא מציעא )ה ,ב( ,והא קא עבר
משו לא תחמוד ,ופריק לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו .ותדע ל דהכי הוא
דהא על מה ששנינו פרק זה בורר )סנהדרי כה ,ב( ,הוסיפו עליה הגזלני והחמסני,
ואקשינ בגמרא גזל דאוריתא הוא ,ואוקמינ בגזלת חרש שוטה וקט ,ואלו בחמסני לא
הקשו חמס דאוריתא הוא ,משו דכיו דיהיב דמי לאו רשע הוא להיות פסול לעדות,
והוא שנות דמי שלמי כדמי מה שנטל .ופסולי דרבנ רוב זכרו ז"ל פרק זה בורר.
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==ס"ל כתוס' תירו א' ==

] :úåúéøë øôñלג"ר שמעו מקינו ,שער ג' אות קמ"ד[ :מצינו לשו 'משמע להו'
וכ הילכתא כי הא דפרק קמא דבבא מציעא )ה( לא תחמוד לאינשי
בלא דמי משמע להו ,וכ האמת ,ומשמע להו ר"ל וא"כ אי העול טועי בזה ואינ
חשודי על ממונא בכ כי יודעי ה שאינ פושעי ] .ס"ל כתירו א' דתוס' מוזכר בשדי
חמד ??[

עיוני == :יש לא גורסי "אקראי בעלמא" עיי עוז והדר ועוד....
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א"ל רב אדא בריה דרב אויא לרב אשי מה בי גזל לחמס ,א"ל חמס יהיב
דמי גזל לא יהיב דמי ,א"ל אי יהיב דמי חמס קרית ליה והאמר רב הונא
תלוה וזבי זביניה זביני ,לא קשיא הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה
אני:
 ,ïñîçì ïìæâ ïéá äî :úåôñåúבלישנא דקרא אי חילוק ביניה והכא קבעי מה בי גזל
דרבנ לחמס דרבנ דתניא בפ' זה בורר )כה( הוסיפו עליה הגזלני והחמסני ,
ומפרש גזל לא יהיב דמי ובמציאת חרש שוטה וקט כדמוקי ליה הת דאי פסול מ
התורה אלא משו דרכי שלו .
 ,éîã áéäé ïñîçוכשלא אמר רוצה אני כדמפרש אבל מ התורה אינו פסול אלא היכא
דלא יהיב דמי אבל היכא דיהיב דמי כשר אע"ג דלא אמר רוצה אני אע"פ שעובר על
לאו דלא תחמוד הא אמרי' בפרק שני אוחזי )ה( לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע
להו .וההיא דסו מכילתי )קיט( דמייתי מחמס בני יהודה דאפילו היכא דיהיב דמי הוה
כאלו נוטל נשמתו לאו דרשה גמורה היא אלא אסמכתא בעלמא דחמס דקרא היינו גזל
דלא יהיב דמי.
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וא"ת כיו דחמס דיהיב דמי פסול מדרבנ א"כ כי אמרי' בפ' שני אוחזי אלא הא דאמר
רב הונא משביעי אותו שבועה שאינה ברשותו נימא מיגו דחשיד כו' ומשני מורה ואומר
דמי קיהיבנא ,מ"מ מה תיר בכ א הוא מעכב הפקדו בידו ורוצה ליפטר בדמי בעל
כרחו של בעלי הרי הוא חמס ופסול לשבועה מדרבנ ואכתי נימא מיגו דחשיד כו',

וי"ל דמ"מ בגזל דאורייתא אי להוכיח שלא יהא חשוד אשבועתו ,ועוד דחמס דרבנ
כשר הוא ואינו פסול עד שיכריזו עליו כדאמר בפ' זה בורר )כו( ואפילו א הוא ידוע
שנעשה חמס בעני זה שמא לא ראו חכמי לפוסלו בכ וג לא להכריז אלא דוקא כי
שקיל וחטי בזרוע בעל כרחייהו דבעלי  ,והמקשה דקא פרי נימא מיגו דחשיד כו' אע"ג
דהא ודאי קי ל דגזל דרבנ בעי הכרזה ואינו נפסל עד אחר הכרזה כל עיקר לא הביא
דברי רב הונא אלא משו דמקשה והא קעבר בלא תחמוד.

א"נ הכי מקשה כיו שפטר עצמו במה שטע נגנבו או נאבדו ואינו משל דמי אלא לפי
שאינו רוצה לישבע וא היה פוטרו מ השבועה לא היה משל כלו א"כ נימא מיגו כו'
ומשני מורה ואומר כו' וג א היה פוטרו מ השבועה שמא כמו כ היה משל דמי
לפי שמעכב הפקדו בידו ולהכי לא חשיד אממונא:
 :à"áùøä éùåãéçהא דאמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב מה בי גזל לחמס,
נראה דאמתני דפרק זה בורר קא בעא מיניה דקתני הת הוסיפו
עליה הגזלני והחמסני ,ומידע ידע רב אחא דגזלני דהת דאינ פסולי אלא מדרבנ
במציאת חרש וקט היא דאי בה אלא משו דרכי שלו וכדאוקימנא לה הת  ,אלא
דחמסני קא מיבעיא ליה מה בי חמס לגזל דאורייתא ,דהוה ס"ד דחמס לא יהיב דמי
וכדקאמר אי יהיב דמי חמס קרית ליה ,וכיו שהוא חומס ולא יהיב דמי היינו גזל
דאורייתא ואמאי קרי ליה פסול דרבנ ,ואהדר ליה דחמס דמתני' בדיהיב דמי אלא דשקיל
בע"כ ולא אמר רוצה אני.
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וא"ת אי אפילו דכי יהיב דמי פסול מדרבנ כי אקשינו בריש פרק שני אוחזי בטלית
אלא הא דאמר רב הונא משביעי אותו שבועה שאינה ברשותו נימא מגו דחשיד אממונא
חשיד אשבועתא ופריק מורי ואמר אנא דמי קא יהיבנא ,מה תיר בכ דהא פסול מדרבנ
מיהא דהו"ל חמס ,י"ל כיו דאי כא אלא פסול דרבנ הרי זה כשר עד שיכריזו עליו
וכדאמרינ בפרק זה בורר דגזל דרבנ בעי הכרזה ,ועוד דשמא אפילו נודע שמכחיש בכ
ומעכב ,בכעני זה בנתינת דמי לא היו פוסלי ומכריזי הואיל דלא חטי ושקיל ,דלא
פסלו אלא בדחטי ושקיל וכדמשמע הה בפרק זה בורר.
וא"ת מאי קא מקשה הת בפרק שני אוחזי אהא דרב הונא דאמר נימא מגו דחשיד
אממונא חשיד אשבועתא מי לא ידע דכי יהיב דמי אינו גזל דאורייתא ואינו נפסל עד
שיכריזו עליו ,י"ל דכל עיקר לא הקשו ש כ אלא משו אותה קושיא אחרת דמקשה
והא קא עבר משו לאו דלא תחמוד ופריק לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו.

 :ù"àøä é÷ñôמה בי גזל לחמס ,ומסיק דחמס יהיב דמי ולא אמר רוצה אני ופסול
מדרבנ ,דכיו דיהיב דמי אע"פ שקבל המוכר בעל כרחו לא מיפסל
מדאורייתא ,והיינו דאמרינ בפרק זה בורר )כה (:תנא הוסיפו עליה הגזלני והחמסני
ופרי גזל דאורייתא הוא ומוקי לה במציאת חש"ו ואחמס לא פרי מידי דפשיטא ליה
דהוי דרבנ ,וחמס דכתיב בקרא היינו גזל ממש אלא דבלשו חכמי עשו חילוק בי גזל
לחמס.
 :éøéàîלא סו דבר שהגזלה קרויה גזלה כשאד גוזל ואינו נות דמי אלא א בגוזל
ונות דמי  ,אלא שזה שנות דמי נקרא חמס ושאינו נות דמי נקרא גזל,
ומ"מ חמס שנת דמי ואנס את האחר עד שאמר רוצה אני במכירה זו יצא לו מדי גזל
וחמס והמכר קיי כבר אמרו ב"ב מח .תלוה וזבי זביניה זביני ,הא כל שלא נתרצה
עומד באיסור חכמי  .ויש שואלי א כ כשאמרו בראש מציעא אלא הא דאמר רב
הונא משביעי אותו שאינה ברשותו נימא מגו דחשיד וכו' ותרי משו דמורי ואמר דמי
קא יהיבנא ,מה הרויח והרי מ"מ פסול לשבועה מעבירת סופרי  ,תרצו שמ"מ כשר הוא
עד שיכריזו עליו וכמו שאמרו בפרק בורר גזל דרבנ בעי הכרזה:
] :éëãøîב"ק ספ"ו[ :חמס יהיב דמי ,והוא עבר בב' לאוי לא תחמוד ולא תתאוה,
והיינו דקא פרי בפ"ק דב"מ והא קא עבר בלא תחמוד ומשני לא תחמוד
לאינשי בלא דמי משמע להו ]אבל הא דאמר אפילו בדמי הוי חמס[ ]ואינו[ נקרא ]חמס[
אלא הנות דמי ולוקח בעל כרחו של חבירו אבל חומד במחשבה בלא מעשה אי עובר
בלא תחמוד דתניא במכילתי יכול החומד אפילו בדברי ת"ל לא תחמוד כס וזהב ולקחת
ל מה להל עד שעושה מעשה א כא עד שעושה מעשה ע"כ] .נ"ב :מספר יראי סי' רנ"ד[.

:úöáå÷î äèéù

]ב"ק ספ"ו[:

><„Ú

><‰Ú

><ÂÚ

]מביא קטע ארוך מתוספות שאנץ המבאר הסוגיא כאן והסוגיות

דסנהדרין וב"מ ,דבריו מובאים גם ב"סנהדרי גדולה" )ח"ו עמודים עו-פא( ועיי"ש

בביאור המו"ל הרב יעקב הלוי ליפשיץ שמרחיב לבאר את דבריו ושיטות הראשונים בכלל בענין זה[.

 ìביאור הסוגיא דב"ק סב .לשיטת הרמב"ם

] :æî àøúá àáá éùåãéç :øôåñ íúçד"ה נחזור[ ...והנה בב"ק סב .שקיל וטרי מה
בי גזל לחמס ,פי' בפרק זה בורר דהוסיפו על פסולי עדות דרבנ גזל
דרבנ דגזל מחשו"ק וחמס דרבנ ,ומפרש הכא דחמס דיהיב דמי ופרי אי יהיב דמי

><ÊÚ
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חמס קרית ליה הא הוי זביניה זבינא ,פי' אע"ג דעכ"פ עבר על לאו דלא תחמוד כמ"ש
רמב" ספ"א מגזילה מ"מ לא מיפסול אלא אלאו דלקי ארבעי בכתפי או אלאו דחמס
דהיינו שיש בכיסו ממו שאינו שלו ואינו מחזירו מחמת תשובה והכא כיו דזביניה זבינא
והממו שבידו שלו הוא ואינו בהשבה ועל לאו דלא תחמוד לא לקי א"כ אינינו חמס
דמיפסל.
ומסיק הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני ,פי' כשחוטפו וזורק לו הדמי והול
לו וזה אינו אומר רוצה ]אני[ )זה( חייב להחזיר החפ שלקח ואינו מחזירו שפיר נקרא
חמס ,מ"מ מדאורייתא לא מיפסל לעדות משו דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע
להו ומדרבנ מיפסל ,אבל כשכופהו עד דאמר רוצה אני אעפ"י שבכפיה ואונס אמר רוצה
אני מ"מ הוי זביניה זבינא דאגב אונס גמר ומקנה ,ואע"ג דמ"מ עבר על לאו דלא תחמוד,
כיו דלאינשי בלא דמי משמע להו וג אינינו לאו דלוקי עליה וחמס ליכא שהרי קנה
החפ לא פסלוהו רבנ...
÷ .áñ óã ñðåëä ÷øô :íéøåòéù õáåחמס דיהיב דמי ולא אמר רוצה אני ,וזה פסול
מדרבנ ,דאינו עובר בלא תגזול ,וג בלא תחמוד אינו עובר ביהיב
דמי ללשו אחד בתוס' )פ"ק דב"מ( ]סנהדרי כה ,[:וא דהחפ לא נקנה לו ולכאורה
ג הדמי לא נקנו לבעל החפ ומ"מ שרי מדאורייתא ,והוא חידוש גדול ,אמנ דוקא
א כבר נת הדמי ואח"כ לקח את החפ ,אבל א תחלה לקח את החפ א שלקחו
ע"מ לשל אסור מדאורייתא ,דלא תגנוב ע"מ לשל כפל.

><ÁÚ

והנה באופ זה שנות דמי מקוד מצינו גזילה מותרת ,ולכאורה אפשר לישב בזה קושית
תוס' ל"ל קרא לפסול סוכה גזולה ת"ל משו מהב"ע ובאופ זה הרי אי כא עבירה,
אבל י"ל דבכה"ג לא מיקרי גזולה א שלא נעשית שלו ,דמה"ת לא נקרא גזל אלא בלא
יהיב דמי ,ונראה דבכה"ג אי לו קניני גזילה כגו לקנותה בשינוי דלא מיקרי גזל כלל,
אבל ביאוש נראה דקונה אפילו למ"ד אינו קונה משו דבאיסורא אתא לידיה אבל הכא
אתא לידי' בהיתירא ,וא דאי לו קניני גזילה ,אבל קני ע"י יאוש אינו מדיני גזילה אלא
מדיני אבדה ,וא ישתמש בה נראה דחייב לשל כמו בגוזל קרקע ונשתמש בה למ"ד
קרקע אינה נגזלת וה"נ אי בה דיני גזילה ,אבל באתרוג דבעינ לכ אינו יוצא דלא עדי
משאול ,וכ א יקדש בו את האשה אינה מקודשת דאי לו כח להקנות לה ,כמו במקדש
בחלקו דאינה מקודשת דהוי ממו גבוה ואינו יכול להקנות:
_ mitqep mipeir +
" ìחמס" ו"חמסן" בתורה ובחז"ל

 -בתורה) .1 :בראשית י יא( :ותמלא הארץ חמס  /רש"י :גזל.

) .2שם יג( מלאה הארץ חמס.

) .3שם טז ה( ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך  /רש"י :חמס העשוי לי עליך ...ועוד ,אתה חמוס ממני,
שאתה שומע בזיוני ושותק .ובתרגום אונקלוס" :דין לי עליך".

) .4שם מט( כלי חמס מכירותיהם.

) .5שמות כג א( אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס.

) .6דברים יט טז( כי יקום עד חמס באיש וגו') ,עדות שקר  -זוממין(
 -בנ"ך לרוב.

 -בחז"ל :ב"ק סב .מה בין גזלן לחמסן וכו'

סנהדרין כה :חמסנין פסולין לעדות מדרבנן

><ËÚ
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ב"ק קיט?? .

גיטין מט :הנזיקין שמין בעידית מפני הגזלנין ומפני החמסנין

סנהדרין לח .עכשיו שנבראו יחידי גוזלין וחומסין...

וע"ע תענית טז .ומן החמס אשר בכפיהם וכו'.

 ìמנחת חינוך על גמ' ב"ק סב

==========
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 +פרק ה :רמב"ם ,ראב"ד ומפרשים _
 ìספר המצוות ]עיין גם לעיל פרק א' בהערות שם[

 :ä"ñøä äåöîäהיא שהזהירנו מהשי מחשבתנו לעשות תחבולה כדי לקנות מה שיש
לזולתנו מאחינו ,וזה הוא אמרו לא תחמוד בית רע וכו' .ולשו מכילתא :לא תחמוד
יכול אפילו חומד בדבר )בדיבור( תלמוד לומר לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל ,מה
להל עד שיעשה מעשה א כא נמי עד שיעשה מעשה .הנה התבאר ל כי זה הלאו
יזהיר מהערי עד שנקח לעצמנו הדבר שהיינו חומדי אותו מממו אחינו ואפילו לקנותו
ולתת בו דמי רבי  ,הנה זה כלו מי שיעשהו עובר על לא תחמוד:
 :å"ñøä äåöîäהיא שהזהירנו מהשי מחשבתנו לחמוד מה שיש לאחינו ולהתאוות בו
שזה יהיה מביא לעשות תחבולה לקנותו ,וזהו לשו האזהרה שבאה בזה העני אמר
)ואתחנ( לא תתאוה בית רע .ואי השני לאוי אלו בעני אחד ,אלא הלאו הראשו והוא
לא תחמוד מזהיר שלא לקנות מה שיש לזולתנו ,והלאו השני מזהיר אפילו להתאוות בלבנו
לבד .ולשו המכילתא :לא תחמוד בית רע ולהל הוא אומר לא תתאוה בית רע ,לחייב
על התאוה בפני עצמה ועל החמוד בפני עצמו .וש אמרו :מני שא התאוה אד סופו
לחמוד תלמוד לומר לא תתאוה ולא תחמוד ,מני שא חמד אד סופו לגזול תלמוד לומר
)מיכה ב( וחמדו שדות וגזלו.

וביאור זה ,שא ראה דבר יפה אצל אחיו ,א גברה מחשבתו עליו והתאוה בו עבר על
אמרו ית' לא תתאוה ,וא התחזק בו אהבת הדבר ההוא עד שישתדל להגיעו אצלו ולא
יסור מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרהו או יחלי אותו אליו במה שהוא יותר טוב ממנו
ויותר שוה] ,א [ הגיע אל בקשתו הנה כבר עבר על לא תחמוד ג כ ,אחר שקנה הדבר
שהיה לחבירו ולא היה רצונו למכרו ,אלא הכביד עליו והערי עד שלקחו ויהיה שלו,
כבר עבר שני לאוי לא תתאוה ולא תחמוד כמו שביארנו.
וא נמנע האיש ההוא מלמכור אותו או להחליפו לאהבתו בדבר ההוא הנה הוא יקחהו
באונס והכרח לחוזק אהבת הדבר ההוא בנפשו ]והרי[ אז כבר עבר על לא תגזול ג כ,
והבי זה העני בספור אחאב ונבות )מ"א כא( .הנה התבאר ל ההפרש שבי אמרו לא
תתאוה ובי אמרו לא תחמוד:

 ìדיני לא תחמוד ולא תתאוה  /הלכות גזילה פ"א

:í"áîø

] :äãáàå äìæâ úåëìäבריש הפרק... :ג( שלא לחמוד ד( שלא להתאוות...

 :è äëìä à ÷øô :íùכל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר
שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעי והפציר בו עד שלקחו ממנו א על פי שנת
לו דמי רבי * הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא תחמד ,ואי לוקי על לאו זה מפני
שאי בו מעשה * ,ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפ שחמד ,כעני שנאמר לא תחמד
כס וזהב עליה ולקחת ל חימוד שיש בו מעשה.

 :é äëìäכל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בה משאר דברי שאפשר
לו לקנות ממנו כיו שחשב בלבו היא יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר עבר בלא תעשה
שנאמר לא תתאוה ואי תאוה אלא בלב בלבד.
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 :àé äëìäהתאוה מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל ,שא לא רצו הבעלי
למכור אע"פ שהרבה לה בדמי והפציר ברעי יבא לידי גזל שנאמר וחמדו בתי וגזלו,
וא עמדו הבעלי בפניו להציל ממונ או מנעוהו לגזול יבא לידי שפיכות דמי  ,צא
ולמד ממעשה אחאב ונבות.

 :áé äëìäהא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר
בבעלי או בבקשה מה עובר בשני לאוי לכ נאמר לא תחמד ולא תתאוה ,וא גזל
עבר בשלשה לאוי.
] :ã"áàøä úåâùäכל החומד עבדו או אמתו וכו' אע"פ שנת לו דמי יקרי[ * :א"א ולא
אמר רוצה אני] :ואי לוקי על לאו זה שאי בו מעשה[ * :א"א לא
ראיתי דבר תמה גדול מזה והיכ מעשה גדול מנטילת החפ אבל היה לו לומר מפני
שהוא חייב בתשלומי שהרי הוא כגזל שחייב להשיב את הגזלה ולפיכ אינו לוקה וג
זה חייב להשיב את החפ לבעליו:
 :úåéðåîééî úåäâäהלכה ט :וכ פירש ריב" והיינו חמס ואע"ג דלא פסלינ ליה
לעדות אלא מדרבנ כדאיתא פ' זה בורר היינו טעמא שאי סבור
לעבור בלאו דלא תחמוד אלא בלא דמי כדאמרינ פ"ק דב"מ לא תחמוד לאינשי בלא
דמי משמע להו פירש להו בלא דמי משמע אבל לפי האמת לא תחמוד בדמי ס"ה
]סמ"ג[ ע"כ:

><‡Ù
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הלכה יב :בס"ה ]בסמ"ג[ כתב שלא יתכ כדבריו דא"כ החמיר באיסור )התאוה( ]הבית[
מבאיסור )חימוד( ]א"א[ אלא לא תתאוה ולא תחמוד הכל אחד וכ תרג אונקלוס לא
תתאוה לא תירוג כמו ונחמד למראה דמתרגמינ דמרגג למיחזי וכ פירש"י ע"כ:

 :äðùî ãéâîהלכה ט :כל החומד וכו' .זה מבואר במכילתא ואמרינ פ"ק דמציעא
)ה (:מורה ואמר דמי קא יהיבנא ואמר והא קעבר בלאו דלא תחמוד
אלמא שהקונה בדמי כל זמ שלא היה בדעת המוכר למכור וזה לקחו שהפציר בו כמ"ש
הרב עבר משו לא תחמוד .וכתב עליו הר"א ז"ל ולא אמר רוצה אני ,דעת הרב ז"ל מפני
שא אמר רוצה אני מקחו קיי ולא גרע מתליוהו וזבי דאסיקנא פרק חזקת הבתי )מח(
דזביניה זביני וכדאיתא פרק י' מהלכות מכירה וכיו שכ אי בו לאו ,ולא כ דעת הרב
ז"ל אלא מקחו קיי אע"פ שעבר ואע"ג דאמר רבא בתמורה )ג (:כל מילתא דאמר רחמנא
לא תעביד אי עביד לא מהני מידי והאי דלקי דעבר אהורמנא דמלכא הרי הוא כעי גוזל
צמר ועשה ממנו בגד שאינו משל אלא כשעת הגזלה וקנה הדבר בשינוי כדאיתא הת
א כא קנה בדמי :

ואי לוקי על לאו זה שאי בו מעשה .כתב הר"א ז"ל א"א לא ראיתי דבר תימה גדול
מזה וכו' .הל הרב המשיג לשיטתו שכתב שא אמר רוצה אני המוכר שהלוקח פטור
אבל דעת רבינו ז"ל שהאיסור א ברצו המוכר הוא וע"כ כתב שאי בו מעשה לפי
שנטילת החפ ברצו המוכר הוא נעשה אבל ההשתדלות אשר השתדל כדי לרצותו הוא
האיסור ונגמר בשעת המקח ובהשתדלות לא היה מעשה ולכ לא נת טע לפי שהוא
חייב להחזיר החפ שכיו שברצו המוכר נעשה אי כא חיוב השבה .זהו הנראה מדברי
הרב ז"ל ומ"מ שיטת הר"א ז"ל נכונה יותר:
הלכה י :כל המתאוה וכו' .מבואר במכילתא לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החימוד
בפני עצמו .ונ"ל שדעת הר"א ז"ל שחיוב התאוה זו היא שיתאוה לקנות בדמי שלא
ברצו הבעלי :
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הלכה יא :התאוה מביאה לידי חימוד וכו' .ש במכילתא וכבר ביאר הר" ז"ל דיני אלו
בסה"מ במצות רס"ה ורס"ו והביא הברייתות הנאמרות על זה:
 :äðùî íçìהלכה ט' כל החומד וכו' .מה שקשה בלשו ה"ה כתבתי בהל' מכירה
פ"י ה"א] :וז"ל ש בסו דבריו... :ועוד אני תמה על ה"ה ז"ל שכתב ש
בהלכות גזילה דדעת רבינו ז"ל דאע"פ שעבר על לאו דלא תחמוד מקחו קיי  ,ובאמת
שהוא תמוה שא"כ מה הקשו בגמ' אי יהיב דמי חמס קרית ליה והא אמר רב הונא תליוה
וזבי זביניה זביני וכו' ,דמאי קושיא הא אע"פ שהוא חמס ועבר על לאו דלא תחמוד
מקחו קיי כמו שהוא לפי האמת לדעת רבינו ,ואי כא מקו לקושית הגמרא ולא לתירוצה
ודבר מתמיה הוא זה וצ"ע[:
הלכה י :כל המתאוה כו' .אע"ג דבאשתו לא כתיב לאו דלא תתאוה אלא לא תחמוד וכו'
הא כתיב וכל אשר לרע והכל בכלל .ובס"ה כתב ולא יתכ לומר כ כי כ כתוב בדברות
לא תחמוד אשת רע ולא תתאוה וכו' ולפי דבריו החמיר בבית יותר מבאשת איש .נראה
מדבריו שלא היה לו בספרי רבינו ז"ל כל המתאוה ביתו ואשתו וכו' דא"כ היה לו להקשות
דאי עובר באשתו בלא תתאוה .אבל אני תירצתי הכל לדעתו דהוי בכלל כל אשר לרע:
] :íééç íéîלבעל פרי חדש [:הלכות גזילה פ"א ה"ט :עובר בלא תעשה ,עיי מה
שהשיגו הראב"ד וז"ל ולא אמר רוצה אני ,ודעת התוספות בפרק זה בורר
ד כה :כהראב"ד יע"ש.
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 ìדין חמסנים פסולים לעדות  /הלכות עדות פ"י

:í"áîø

] :ã"ä é"ô úåãò úåëìäהלכה א :הרשעי פסולי לעדות מ התורה וכו' ,הלכה
ב :איזה הוא רשע כל שעבר עבירה שחייבי עליה מלקות הרי זה רשע וכו' עד הלכה ד[:

><ÂÙ

ועוד יש ש רשעי שה פסולי לעדות ,אע"פ שה בני תשלומי ואינ בני מלקות ,הואיל
ולוקחי ממו שאינו שלה בחמס פסולי שנאמר כי יקו עד חמס באיש ,כגו הגנבי
והחמסני ]י"ג' :והגזלנים' עיין כס"מ[ אע"פ שהחזיר ,הרי הוא פסול לעדות מעת שגנב או גזל:
וכ עד זומ  ...וכ המלוה ברבית ...וכ כל העובר על גזל של דבריה הרי הוא פסול
מדבריה  ,כיצד החמסני וה הלוקחי קרקע או מטלטלי שלא ברצו הבעלי אע"פ
שנותני הדמי הרי אלו פסולי מדבריה  :וכ הרועי וכו' וכ מפריחי יוני וכו'.
] :äðùî óñëש [... :ויש לדקדק עוד דמשמע מדברי רבינו דחמס מדאורייתא פסול
ואע"פ שרבינו ירוח כתב שיש מי שסובר כ דבר תמוה הוא דבהדיא
אמרי' בפ' זה בורר ש דמדרבנ הוא דפסול דאהא דהוסיפו עליה החמסני אמרינ
מעיקרא סבור דמי קא יהיב אקראי בעלמא הוא כיו דחזו דחטפי כלומר בע"כ של בעלי
גזרו בהו רבנ ,ולכ נ"ל דחמסני הכתוב בספרי רבינו ט"ס הוא וצרי להגיה גזלני
במקו חמסני ולגירסת ספרינו צ"ל דחמסני דקאמר הכא רבינו לישנא דקרא נקט והרצו
בו גזלני תדע דקתני סיפא מעת שגנב וגזל וא איתא דדוקא נקט או חמס מבעי ליה
ועוד דלקמ בסמו כתב דחמסני פסולי מדבריה :
...וכ כל העובר על גזל של דבריה וכו' כיצד החמסני וכו' .ש )ד כ"ה (:תנא הוסיפו
עליה הגזלני והחמסני ומקשה גזל דאורייתא הוא ומוקי לה בגזל דרבנ ומדפרכינ
הכי בגזל ולא בחמס משמע דמדרבנ הוא דפסילי ואע"ג דבפרק קמא דמציעא )ד ה'(:
אמרינ לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו דמשמע דלאינשי משמע אבל קושטא לא
הוי כבר כתבו התוספות די"ל דה"פ דמשמע להו וקושטא הכי הוי נמי:
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 ìבביאור שיטות הרמב"ם והראב"ד

 :õøô úëøáלהג"ר יעקב ישראל קנייבסקי ,הסטייפלר ז"ל :פרשת יתרו :בדברות
הראשונות בפרשת יתרו כתיב לא תחמוד בית רע וכו' ,ובדברות אחרונות
בפרשת ואתחנ כתיב ולא תתאוה בית רע וכו' ,ודעת הרמב" ז"ל פ"א מהל' גזילה ה"ט
וה"י שה שני לאוי מיוחדי ,וז"ל ש ה"ט :כל החומד עבדו או אמתו וכו' והכביד עליו
ברעי והפציר בו עד שלקחו ממנו אע"פ שנת לו דמי רבי עובר בל"ת שנאמר לא
תחמוד ,ואי לוקי על לאו זה מפני שאי בו מעשה ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפ
שחמד כעני שנאמר לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל ,חימוד שיש בו מעשה.
הלכה י :כל המתאוה ביתו וכו' כיו שחשב בלבו האי יקנה דבר זה ונפתה בלבו לדבר
עבר בל"ת שנאמר לא תתאוה וכו' עכ"ל .והיינו דלאו דלא תתאוה עובר מיד משהסכי
במחשבתו לקחת דבר זה לכשיהא לו אפשרות  ,36והלאו דלא תחמוד אינו עובר עד שיקח
הדבר שחמד.

והנה במש"כ הרמב" ז"ל דאי לוקי על לאו זה דלא תחמוד לפי שאי בו מעשה השיג
הראב"ד ז"ל דהיכ מעשה גדול מנטילת החפ ]דהא אינו עובר בלא תחמוד עד שיקח
החפ[ אבל הו"ל למימר מפני שחייב בתשלומי שהרי הוא כגזל שחייב להשיב את
הגזילה עיי"ש בהשגות .ועל השגת הראב"ד ז"ל דאי ל מעשה גדול מלקיחת החפ כתב
הרהמ"ג ז"ל דהראב"ד ז"ל לשיטתו ש בהשגה דלעיל דאינו עובר בלא תחמוד אא"כ
לא אמר הלה רוצה אני ומדינא אכתי היא של חבירו וכשזה נוטל הו"ל גזל ואזי עובר
נמי בלא תחמוד ,וא"כ ודאי איכא מעשה רבה דהיינו מעשה גזלה.

אבל הרמב" ז"ל לשיטתו שפסק דאפילו א אחר ההשתדלות אמר בעל החפ רוצה אני
עובר בבל תחמוד ,נמצא דעצ הקני אי בו איסורא דהא כבר נתרצה ,אלא ההשתדלות
שהשתדל לרצותו הוא האיסור ובהשתדלות לא היה מעשה עיי"ש במ"מ .וצרי ביאור
דמי לא משכחת לה השתדלות ע"י מעשה גמור ]ולא רק פיתוי בדברי בעלמא[ כגו
שתליוהו וזבי א"נ נת לו דמי הרבה ועי"ז פעל שירצה וכיו"ב דאיכא מעשה בהשתדלות,
והיכי פסק הרמב" ז"ל סתמא דאינו לוקה מפני שאי בו מעשה ,וצ"ע בכוונת הרהמ"ג
ז"ל.
ולכאורה היה נראה לומר דג בהלאו דלא תחמוד עיקר העבירה היא החימוד שבלב
כדכתיב לא תחמוד שהוא עני תשוקה ורצו ,רק ששיעור החמדה שיש בו אזהרה הוא
חמדה כזו שהביאה לידי תוצאות של השגת הדבר ,ונמצא שאי ההשתדלות עצמה מעשה
של עצ האיסור אלא החמדה המשפיעה על ההשתדלות היא האיסור ומעשה ההשתדלות
אינו אלא תנאי בגדר העבירה של חמדה ]שאינו עובר עד שפעלה החמדה לתוצאות כנ"ל[,
וכל כה"ג שפיר נחשב לאו שאי בו מעשה כיו שאי מעשה בעצ האיסור אלא בהתנאי.

וכה"ג מבואר בזבחי ד כט :דהמחשב בקדשי הוי לאו שאי בו מעשה אע"פ דליכא
עני מחשבות בקדשי אלא בשעת עבודה כשעושה אחת מד' עבודות המתיר ,ונמצא
שעושה אז מעשה ואעפ"כ נחשב לאו שאי בו מעשה לפי שלא המעשה הוא העבירה רק
המחשבה ,אלא שהוא תנאי בגדר המחשבה שאינו עובר עליה אלא בשעת ד' עבודות ]וכ
אינו מפגל ופוסל אלא בד' עבודות[ ,וה"ה והוא הטע ג בלאו דלא תחמוד לפמש"כ
דהאיסור הוא החימוד שבלב אלא שהוא תנאי שאינו עובר אא"כ פעלה החמדה ]וקצת
יש לחלק נידו דיד מהת וקצרתי[ .ודעת התוס' שבועות ד ד דהנשבע על הככר שיאכלנו
 .36ברכת פרץ= :חידוש דלא צריך גם לתכננן איך לקחת כמו שמשמע קצת בספר המצוות שצריך לחשוב
על תחבולות וכו' ,אלא בהחלטה שהוא רוצה לקחת וכו' כבר עובר
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ואח"כ זרקו לי הוי לאו שאי בו מעשה והיינו כיו שלא הזריקה הוא העבירה רק מה
שלא אכלה ועי' מש"כ בזה בארוכה בעה"י בקה"י על שבועות סי' ג'.
והראב"ד ז"ל שכתב טע דאי לוקי לפי שחייב בתשלומי והרמב" ז"ל שלא כתב
טע זה ,אזלי לשיטת דלהראב"ד ז"ל שעיקר הלאו הוא נטילת ממונא של חבירו זה
ודאי נית לתשלומי מדי והשיב את הגזלה ,אבל הרמב" ז"ל לשיטתו שהחמדה שבלב
אסורה אלא שהוא תנאי דאינו חייב על החמדה אא"כ פעלה תוצאות להשגת הדבר ,אבל
מ"מ החמדה היא העבירה והחמדה הלא לא ניתנה לתשלומי ,ואע"פ שא לא נתרצה
המוכר וזה שנטלה לא קנאה כלל הת מלבד שעובר בלא תחמוד חייב בתשלומי בהשבה
מ"מ זהו עבור העבירה דגזילת ממו ולא עבור העבירה דחמדה שבלב ,ואיסור זה דחמדה
שבלבו לא נית לתשלומי ,א הרמב" ז"ל לשיטתו דהחימוד שבלב הוא האיסור אינו
לוקה מטע דהוי לאו שאי בו מעשה.
_ mitqep mipeir +
==== ì

==========

==== ì

==========

 ìמשכחת מלקות לשיטת הראב"ד
במגילת ספר לקמן ==========
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 +פרק ו :ראשונים נוספים _
 :äðåé åðéáø éùåøéôå úåùøãפרשת יתרו :דבור עשירי לא תחמוד ,מלשו וחמדו
שדות וגזלו )מיכה ב ב( שלא יראה דבר נאה בחבירו
ויחמדהו ויכביד עליו בחלוי פני עד שיתנהו לו או יחליפהו אליו ואפילו בטובה ממנו
או יקנהו ביותר מכדי דמיו .והחמדה באה מאשר בעליה נמש אחר תאות העול וחושב
שה תכלית הצלחת האד וזה יהיה במשול הנפש הבהמית על השכלית ,נמצאת החמדה
משכחת מבעליה יראת שמי והיא גורמת עבירות חמורות ועני נבות היזרעאלי מוכיח.
ואפילו חמדה שלא יוציא הדבר לפועל לקחת אשר לחבירו ולא במתנה ולא במכר הוא
בכלל הלאו הזה.

>ˆ<

ואי לומר אחרי שלא יעשה מעשה ,אנוס הוא במחשבת לבו ואי תבוא מצוה בדבר זה,
שהרי בטבע לא יחמוד הכפרי את בת המל כאשר לא יעלה על לבו להיות לו כנפי
שיעו בה  ,כ המשכיל ישי אל לבו אשר נאסר לו הוא מ הנמנע להשיגו .והחומד
שונא כל מי שרואה לו טובה וחושב כאילו אותה טובה נסתלקה ממנו על ידו ,וכל ימיו
מכאובי כי אש החמדה בלבו יוקדת כל היו ועינו לא תשבע עושר.

...והנה עשרת הדברי האלה פתח בה באנכי שהוא שורש כל המצוות כאשר אמרנו
והוא תלוי בלב וסיי בלא תחמוד שהוא תלוי ג הוא בלב והוא שורש כל המצוות שבי
אד לחבירו ,כי מי שלא יחמוד דבר משל חבירו יחפו בטובת חבירו כשל עצמו ,והוא
שאז"ל שלמד הלל לאותו ]הגר[ ששאל לו שילמדהו תורה על רגל אחת דסני ל לחבר
לא תעביד ואיד פירושא הוא זיל גמור] .השוה עם דברי רבינו יונה בשערי תשובה >?= ובהערות
שם:

תחמד אזהרה שלא
 :èö ïîéñ :íéãéñç øôñלא תחמד אשת כתיב בלא וא"ו ,לא ֵ
ליפות עצמו כדי שישר בעיני אשת רעהו ויכניס אהבתו ויפיו בלבה,
לא תהיה חומד לאשת רע .ועוד קרי לא תחמד שלא ישבח אשה יפה בפני חבירו שמא
יגרור אחריה והי' ב חטא כלומר לא תחמד אשת רע לאחרי ולא תהנה מזיו פנויה
כ"ש מאשת איש כדי שתהנה מזיו שכינה.

>ˆ‡<
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]לרבינו יונה[ :אל תשבח אשה ביפיה בפני חביר פ על יד יחמדנה
וכתיב לא תחמוד קרי ביה לא תחמיד וכ קרי ביה לא תחמד...
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) :å"ôøúúúú 'éñ àîàøô é"úëגיטי נח (.מעשה באד אחד שנת עיניו
באשת רבו ושולייא דנגרי הוו וכו' ]פע אחת הוצר )רבו( ללוות ,אמר לו

>ˆ‚<

שגר אשת אצלי ואלונה ,ישגר אשתו אצלו שהה עמה שלשה ימי ,קד ובא אצלו אמר לו אשתי ששגרתי
ל היכ היא ,אמר לו אני פטרתיה לאלתר ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדר ,אמר לו מה אעשה,
אמר לו א אתה שומע לעצתי גרשה ,אמר לו כתובתה מרובה ,אמר לו אני אלוו ות לה כתובתה ,עמד
זה וגרשה ,הל הוא ונשאה ,כיו שהגיע זמנו ולא היה לו לפרעו[ עד שאמר לו עשה עמי ]בחוב[

ועשה עמו והיו שניה אוכלי ושותי והוא עומד עליה ומשקה והיו דמעות נופלות לתו
כוסיה ,ועל אותו מעשה נתחת גזר די וכו' ,ולמה ,האיש אחד יחטא ועל כל העדה
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יקצו ,לפי שעבר על לא תחמוד ולא היה לציבור להניח לקחת אשה בזה העני שהשוה
את רבו לו ואילו היה יודע שכ היה לא היה נות גט והיו צריכי לחקור קוד  ,לכ העו
על כול .37
 ìבענין לא תחמוד אשת רעך

 :äìàù :ä"ðø 'éñ :ä"îøä ú"åùראוב קדש את דינה אלמנה ,וידבר שמעו ע אביה
להיות לו לאשה ויטב הדבר בעיני אביה ,וכבר היתה מקודשת לראוב,
ויהי כשמוע ראוב כי כבר דבר שמעו באשה ויחר לו עד מות ויאמר לשמעו בפני עדי
ובפני אנשי ממשפחות ידוע תדע כי דינה היא מקודשת לי ועתה ירא את הש ואל
תדבר בה עוד כי לא יעשה כ בישראל לדבר באשה ארוסה כדי להסיר אותה מתחת
ארוסה לישא אותה .ויאמר אליו שמעו אתה עשית שלא כהוג שקדשת אותה והיית יודע
כי משודכת היתה לי ,ויאמר אליו לרצונה קדשתי אותה ובת דעה היא איננה קטנה ולא
נערה שתאמר פתיתי אותה ,ויאמר אליו לא אמנע מנשוא אותה ,ויריבו שניה בחזקה
ותלעז עליה המדינה.
ויל שמעו וידבר ע אביה על עסקי בתו ויתיעצו יחדיו לעשות ]לכפות[ את ראוב לגרש
את דינה ולקחתה אותה שמעו לאשה ,ויצוה אבי הנערה על ראוב לכתוב גט לבתו,
וימא ויתחזק עליו וירא מפניו כי האיש נכבד ואיש זרוע ,ויכתוב ג לאשתו כאשר צוה
עליו.
היש מ הדי שישא שמעו את האשה הזאת ובעבור תתה לו צוה על ראוב לגרש אותה
ולהוציא אותה מתחתיו ,היש לנו לומר ומה החכ שאסר את האשה בנדר על בעלה לא
ישאנה מפני שחושדי אותו שמא עיניו נת בה ,זו שנתגרשה בשבילו כדי לישא אותה
נגד כל ישראל ונגד השמש אחרי כמה מריבות וכמה אזהרות לא כ"ש שלא ישנאנה...
יורנו רבינו היא הדי ושלו אדונינו ושלו תורתו יגדל כחשק הדורש משמו המורה אל
פיו ואל משמעתו ,שלמה בר' אברה רי"ת.
 :äáåùúהתבוננתי בדבר השאלה הזאת] ...וכותב שיש סתירה בדברי השאלה א בתחילה היתה
מקודשת ממש לשמעו או לא ולכ מחלק את התשובה וכותב שא לא היתה מקודשת קוד לשמעו –[

וכ ראינו ,שא נתברר בעדי שדינה זו היתה מקודשת לראוב קדושי גמורי וא נתברר
בעדי שראוב אנוס היה בגירושי ...הרי זה גט פסול ...אלא שיש לחלק בדבר לגבי
שמעו ,שא יש עדי שנתקדשה לראוב ויש עדי שלאחר שידע שמעו בקידושיה ידיעה
שהיתה מחייבתו לפרוש ממנה ,הל ודבר בה ע אביה ושדכה לו ,או לעשות לראוב
לגרשה ,הרי זה  ,êòø úùà ãåîçú àì ìò øáòשהרי היה יודע בה שהיא מקודשת ונתכוו
להוציאה כדי שישאנה...
...וכ א לא נתברר בעדי שדבר בה שמעו לשדכה לו או להוציאה מראוב לאחר שידע
שמעו בקידושיה ידיעה שהיתה מחייבתו לפרוש הימנה ,שאע"פ שהוברר הדבר לבסו
בעדי שהיתה מקודשת מתחילה לראוב אי לאוסרה על שמעו בכ ,ולא דמי לחכ
שאסר ולא למביא גט ,דהת הרי הוחזקה מתחילה באשת איש ג לעד ג לחכ שהיו
יודעי שהיא אשת איש ,אבל אשה זו כשדבר בה שמעו לשדכה או להוציאה מראוב
עדיי לא הוחזק איסורא אצלו ולא היה חייב לפרוש ממנה...
 .37ספר חסידים :בהגהות יעב"ץ גיטין שם כתב כדברי רבינו החסיד ובתוספת ביאור ,וז"ל :ועל אותה שעה
נחתם גזר דינם ,נ"ב על שראו ולא מיחו אותן שבידם למחות שלא היו חושבין זאת לעון וכו' עם שהוא מתנגד

לשכל וכו' והוא דבר מתמיד בפרסום וכו' ,עכ"ל .עוד בביאור הגמרא מוסיף בגליוני הש"ס גיטין שם בשם

שו"ת הרא"ש )כלל ע"ח אות ב( דמן הדין אסור למלוה להשתעבד בלוה דאין בעל חוב משועבד לעבוד בגופו

כדי לשלם חובו ,וזה שדרשו ועשקו גבר וביתו כי את שניהם עשק ,את האשה וגם את האיש במה שעשה

עמו שלא דין ,עיי"ש .וע"ע לקמן "מגילת ספר" >??<

מש"כ על דברי הגמ' וציור זה בסוף דבריו.

>ˆ„<
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...ולא דמי לנשאת על פי שני עדי שהעידו שמת בעלה ואח"כ בא בעלה דקי"ל תצא
מזה ומזה ולא אמרינ מה הוה ליה למעבד ...ועוד דהת גבי נשאת ואח"כ בא בעלה
כיו דמ"מ איתעביד איסורא בשוגג שהרי נטמאת מ"מ קנסוה רבנ ,אבל הכא לא איתעביד
איסורא לא בשוגג ולא במזיד ,דהא ליכא למיחש לידי ] ,êòø úùà ãåîçú àì øåñéàדכל[
היכא דלא ידע בה דמקודשת היא ליכא חימוד אשת איש ,דלא תחמוד בכוונת הלב הכתוב
מדבר ,שאי חימוד אלא בלב ,וכל היכא דלא ידע בה דאשת איש אישתכח דלא איכוו
לחימוד אשת איש ולא קרינ ביה לא תחמוד כלל ,ואמאי נקנסיה ...מאיר הלוי ב"ר טודרוס
הלוי ז"ל.
 :äë úåîáé :éøéàîבמשנה חחכ שאסר את האשה על בעלה בנדר לא ישאנה וכו'...
גאוני ספרד כתבו בעניני אלו שכל שנודע לבית די או לצבור שבאותה העיר
באחד שסיבב או השתדל או גר להפריד אשה מבעלה ,לא ישאנה ,שסופו הוכיח שלש
כ נתכו ,ואפי' לא נטע עליה מכל מקו עבר על  ,ãîçú àìאלא שא כנס לא יוציא:

>ˆ<‰

à"òù ïîéñ î"åç ò"åùå øåè / ù"àøä ú"åù
 ìאיסור דיבור

 :à ïîéñ äö ììëשאלה :ראוב תבע משמעו גזלת כרמי ואכלת פירותיו שתי
שני ועוד שהפסדת עיקר הכר במה שלא עבדתו כראוי ושמעו כופר הכל .א
אי לראוב עדי ישבע שמעו ויפטר וא יש לו עדי ישל לו הענבי של שתי שני כפי מה שישבע
שמעו ששוו בשעת הבציר ,והפסד הקרקע לא ישל דקרקע אינה נגזלת ואומר לו הרי של לפני.

:ù"àøä ú"åù

>ˆ<Â

יקבל החכ את תשובתו .מה שכתבת דהגוזל שדה ואכלה שאינו משל פירות שאכל והבאת ראיה מהתוק
ספינתו של חברו )ב"ק צז( דהיכא דירד לה אדעתא דגזלנותא דאינו נות אלא פחתה דכל הגזלני משלמי
כשעת הגזלה ,אי הנדו דומה לראיה דודאי מטלטלי שה נגזלי ועשה בה שינוי קנא ,והשבח הוא
שלו כגו גזל עצי ועשא כלי ,צמר ועשאו בגדי ,אינו משל אלא כשעת הגזלה ...אבל קרקע שאינה
נגזל ותמיד היא עומד בחזקת הבעלי וברשות דא שטפה נהר אומר לו הרי של לפני...

ועתה אבאר די גזל קרקע .כ הוא האמת דשלש עברות ה בעני גזל ,הראשונה במחשבה
שמתאוה בלבו לממו חברו ,והשניה בדבור שמדבר אלו היה אותו הממו שלו ,והשלישית
במוציא מחשבתו ודבורו לפעל והול וגוזל ממו חברו .מטלטלי משנוטל ומוציא מרשות
הבעלי ומביא לרשותו אז נגמר הגזל ,ובמקרקעי לא שיי כי נתמעטו מכלל ופרט גבי
אש גזלותח ,ומש למדו חכמי שא שטפה נהר או גזל עבדי והזקינו אומר לו הרי
של לפני,

הילכ א גזל שדה ולא חרשה ולא זרעה או גזל בית ולא נשתמש בו אי כא בל תגזול ,כי ברשות
בעלי ה עומדי אעפ"י שמנע את הבעלי מלהשתמש בקרקע שלה ,גרמא בניזקי הוא ואינו חייב
לשל לבעלי כלו] .אבל א אכל הגזל הפירות של השדה ,עובר משו בל תגזול ,כי ברשות הבעלי
גדל ,וא כ נשתמש בבית ולא העלה שכר לבעלי ,ועובר[ משו בל תגזול .ועתה נסתלקו כל קושיותי
ושלו .אשר ב ה"ר יחיאל זצ"ל.

... :àòù ïîéñ :î"åç øåèעוד לשו א"א הרא"ש ז"ל בתשובות :ג' עבירות ה בעני
גזילת קרקע הראשונה במחשבה שחמד )ס"א שהתאוה( ממו חבירו בלבו
והשנית בדבור שדבר אילו היה אותו ממו של זה שלו והשלישית זה שמוציא מחשבתו
לפועל והול וגוזל ממו חבירו:

>ˆ<Ê
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 :íù î"åç :óñåé úéáעוד לשו אדוני אבי ז"ל בתשובה שלש עבירות ה בעני גזילת
קרקע וכו' .בכלל הנזכר ,ויש לתמוה למה כתב בעני גזילת קרקע דבגזילת
מטלטלי נמי משכחת להני תלתא .ועיי במרדכי סו פרק הכונס:
 :íù :äùéøôשלש עבירות ה בעני גזילת קרקע ,ש בתשובה לא כתב קרקע אלא
אמ"ש ש לפני זה דבית שאינו נגזל צרי לשל שכירות הבית מסיק וכתב
ז"ל ועתה אבאר די גזל קרקע כי כ הוא האמת שלש עבירות ה בעני גזל הראשונה
במחשבה שמתאוה בלבו לממו חבירו וכו' ,ומשמע מלשונו דאכל גזל קאי וכדמסיי
במטלטלי וקרקע ,ג מדנקט בלשונות לשו ממו ג"כ ,אלא משו שהרא"ש ורבינו
]הטור[ איירי בקרקע מש"ה נקט רבינו בלשונו קרקע .ואפשר דלרבותא כתב כ דאפילו
קרקע דאינה נגזלת אפילו הכי עובר בשלשה איסורי  ,ועיי דרישה.
 :íù :äùéøãשלש עבירות ה בעני גזילת קרקע ,ז"ל ב"י יש לתמוה למה כתב בעני
גזילת קרקע דבגזילת מטלטלי נמי משכחת לה להני תלתא עכ"ל .וכבר כתבתי
בפרישה ביישובו] .א קשיא מש"כ הטור[ בסימ שנ"ט דלא תחמוד אינו עובר אלא
בשעשה הקני והוא ממכילתא כמ"ש ש ואז א א רוצה לית דמי בעדו עובר בלא
תחמוד וכשלקחו בלא דמי עובר משו לא תגזול ,והרא"ש ורבינו כתבו כל שלשת
לעני גזל כשלא בקש לית דמי מתחילה ועד סו ,ונראה דמשו הכי דקדק הרא"ש
וכתב שלש עבירות ולא כתב שלשה לאוי דסבירא ליה דא דהלאו דלא תחמוד אינו
בדיבור מכל מקו עבירה יש לו בדיבור יותר ממה שהיה תחילה במחשבה.
ואפשר דסבירא ליה דא בשרוצה ליקחנו בדמי אינו עובר משו לא תחמוד עד שעת
לקיחה מ"מ כשבא לגזול מעלינ דרגא חדא ומיד בדיבור א קוד שגזלו עובר משו
לא תחמוד ומ"מ לאו גמור ליכא בדיבור אלא עבירה משו לאו דלא תחמוד ,וכ כשעשה
מעשה לגזול קרקע א דקרקע אינה נגזלת ולא עבר הלאו דלא ]תגזול[ ]עיין כאן בהגהות
והערות אות כח בטור החדש[ מ"מ עבירה בידו ,ואפשר דמהאי טעמא דקדק רבינו וכתב בגזילת
קרקע כדי ליישב לשו 'עבירה' דכתב הרא"ש דמשמע עבירה ולא לאו והיינו דוקא בקרקע.
וסבירא ליה לרבינו דג בלא תתאוה אינו עובר אלא היכא דבא על ידה לידי חימוד,
דהיינו שנות אח"כ דמי ולקחו מידו ,ולא כשדעתו מתחילה ועד סו לגזלו דלא יבוא
לידי לאו דחימוד לעול דהא בדיבור אינו עובר הלאו וכמ"ש ,וכשגזלו אח"כ עובר בלא
תגזול ולא לאו דלא תחמוד וכמ"ש .והשתא אתי שפיר דרבינו כתב בש הרמב" לעיל
בסימ שנ"ט דאפילו בקרקע דביתו ושדהו עובר בלא תתאוה ולא תחמוד משו דמיירי
ש ברוצה לית דמי ודו"ק .ומה שמסיק וכתב ש וא גזל עובר בשלשה לאוי קאי
נמי אפילו אגזילת קרקע דאחר שגזלה לאכול ממנו פירות עובר בלא תגזול כדמסיק הרא"ש
ורבינו כא בתשובה ]עיין כאן בהגהות והערות בטור שירת דבורה כאן אות כט[ ,ודו"ק.

 :âé äðùî ä"ô úåáà :õ"áùøì :úåáà ïâîוהאומר של ושלי שלי ,זה הוא רשע
שהוא עובר על לא תחמוד ובא לידי גזילה ,כיו שרוצה ליהנות ושלא
יהנה לאחרי  ,הוא נבהל להו ויגזול אחרי .
] äë äùøã :íéèôùî úùøô :äçðîä úøåúעמ' ... :[275ובכלל לא תחמוד ,כל עבירה
שהיא תלויה בחמדת הלב ובתאות הנפש ,כי לכ שנה פעמי לא
תחמוד ,ללמד שהאחד לחמדת הלב והאחד לתאות הנפש ,וכ פירש במשנה תורה לא
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תחמוד ולא תתאוה .והתאוה הידועה היא בעני אכילה ושתיה ,ובכללה כל איסורי מאכלות
אסורות .וב"אלה המשפטי " פרט שני מה  ,אחד באיסורי מיאוס דכתיב ובשר בשדה
טרפה לא תאכלו ,והוא כולל כל איסור שיש בו תיעוב ושאינו הגו וראוי לטבע האד ,
והאחד ,איסור תערובת היתר בהיתר דכת' לא תבשל גדי בחלב אמו ,והוא כולל איסור
מאכל שאסרתו תורה.
מקורו בדברי רס"ג באזהרותיו על סדר עשרת הדברות )שכולל כל התרי"ג בעשרת הדברות עיין רש"י שמות

כד יב( ומסמיך איסורי אכילה ללאו דלא תחמוד ,וז"ל בדיברה דלא תחמוד" :סחר רעך הונו ועזבוניו אף מכל
מאכל אשר אסר לך א-ל ,תבוסת שמונה עשרה טריפות ונבלות ובשר בחלב מתגאל" וכו'.

ובלא תחמוד תלוי כל היזק שיבא לאד מחברו על ידי ראיית העי ,וכמו שאמרו רז"ל
)ב"ב ב (:אסור לאד לעמוד על שדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקומתיה .והוא הדי
לכל דבר נחמד למראה ,שאסור להסתכל בו ולעיי בעי רעה ,מפני שהוא מכלה ומשחית
אותו בהבטת העי .ואמרו חכמי הטבע כי כשאד מעיי בדבר נחמד למראה ומדביק
מחשבתו באותו דבר ונפשו קשורה בו ,א אינו יכול להנות מאותו דבר שאינו יכול
להשיגו ,שהבל המחשבה עולה ושור ומכלה ומשחית לדבר הנחמד וג לחומד .ועל זה
רמז שלמה במליצת השיר) ,שה"ש ח ו( קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה.
וזהו שיש הרבה מ החושקי שמגיעי לשערי מות כשאינ משיגי לחשק לב ולמה
שחמדו ,וכעני שאמרו )סנהדרי עה( ימות ואל יספר עמה מאחורי הגדר.
ואזהרת לא תחמוד אינה מצויה כל כ אלא במי שהוא מצוי אצל חבירו וצופה ומביט
ומעיי בכל אשר לו בבית ובשדה ,באשתו ,בשורו ובחמורו .ומי הוא זה שהוא מצוי אצל
חבירו ונכנס בחדרי משכיתו ורואה כל אשר לו בבית ובשדה ,הוי אומר זה הנשכר אצל
חבירו או הנמכר לו ,שג הנמכר לו נקרא שכיר דכת' כי משנה שכר שכיר עבד וגו',
כשכיר שנה בשנה יהיה עמ וגו'.
] :íéùåã÷å úåî éøçà :áéòåù ïáà é"ø úåùøãעמ' רע"ד[ ...וזה יכלול לא תחמוד
ולא תתאוה .ופירש הרב רבינו משה בר מיימו ז"ל
שהחמדה היא כשחומד ולוקח דכתיב לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל ,וכתיב
וחמדו שדות וגזלו .והתאוה היא בלב א על פי שלא לקח והוא שני לאוי ,ולפי דבריו
החמיר בבית מאשת איש .ורבי אברה ]אב עזרא[ ז"ל פירש כרבינו משה ז"ל ועשה שני
לאוי .ועוד אמרו ]=באב עזרא ש אלא צ"ע דדחה ש שיטה זו[ כי דבור לא תחמוד הוא
תשיעי ,ולא תתאוה הוא עשירי ומקרא מלא כתיב לב חורש מחשבות או ,וכתיב הטיבה
ה' לטובי  .ורש"י ז"ל פירש שהכל אחד ,וכ פירש אנקלוס שתרג לא תתאוה לא תירגג
ותרגו נחמד למראה דמרגג למחזי.
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 +פרק ז :טור ושלחן ערוך _
 ìהטור מביא שיטת הרמב"ם ודברי המפרשים הטור בזה

 :èðù ïîéñ :î"åç øåèכתב הרמב" ז"ל כל החומד עבדו או ביתו של חבירו או כל
דבר שאפשר שיקחנה ממנו והרבה עליו רעי והפציר בו עד שלקחו ה"ז
עובר בלא תחמוד ואינו עובר בלאו  äð÷éù ãòהחפ שחומד .כל המתאוה ביתו או את
אשתו או כליו או שדהו של חבירו וכיוצא בה משאר דברי  øùôà 38 éàùלו לקנותו
ממנו כיו שחשב בלבו היא יקנה דבר זה עובר בלא תתאוה שאי תאוה אלא בלב בלבד
התאוה מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל שא לא ירצה הבעל למכרו לו בדמי
יבוא לידי גזל והגזל מביא לידי שפיכת דמי כי כשהבעל ירצה להציל ממונו מ הגזל
יבוא לידי שפיכת דמי צא ולמד ממעשה דאחאב ונבות הא למדת שהמתאוה עובר בלאו
א' והקונה דבר שמתאוה בו בהפצר שמפציר בבעלי או בבקשה מה עובר בשני לאוי
לכ נאמר לא תחמוד ולא תתאוה וא גזל עובר בשלשה לאוי:
 :íù :ùãç úéáכתב הרמב" כל החומד וכו' ,במכילתא לא תחמוד יכול בדברי ת"ל
לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל עד שיעשה מעשה ,ומכא למד
הרמב" דבלא תחמוד דוקא גלי ל קרא דעד שיעשה מעשה ,מכלל דבלא תתאוה דלא
גלי ל קרא אפילו במתאוה בלב בלחוד בלא מעשה נמי עובר בלאו ,והסמ"ג בסימ קנ"ח
בלאוי השיג עליו ואמר ולא יתכ לומר כ כי כתוב בדברות לא תחמוד אשת רע ולא
תתאוה בית רע ,ולפי דבריו החמיר בבית מבאשת איש ,אלא החמוד והתאוה הכל אחד
ואינו עובר אלא עד שיעשה מעשה.
ואפשר דהרמב" ז"ל כדי ליישב קושיית הסמ"ג דקדק וכתב תחילה כל החומד עבדו או
אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו וכו' ,כלומר קרא
דבדברות הראשונות דכתיב לא תחמוד אשת רע ועבדו וגו' אתא לאורויי דא בבית ועבד
ואמה דאפשר לו שיקנהו ממנו וכו' ,כלומר שיקנהו ממנו בהיתר על ידי הפצרת רעי
שיכבידו עליו ,אפילו הכי עובר בלא תחמוד כשקנה החפ שחמד ,כל שכ אשתו שאי
אפשר שיקחנה לרשותו אלא באיסור .אח"כ כתב כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של
חבירו וכ כל כיוצא בה משאר דברי שאי אפשר לו לקנות ממנו כיו שחשב בלבו
וכו' ,כלומר קרא דבדברות האחרונות שכתוב בו ולא תחמוד אשת רע ולא תתאוה בית
רע מיירי בחמדת הלב ומיירי אפילו דומיא דאשתו שאי אפשר שיקחנה ממנו אלא באיסור,
וכ ה שאר דברי היכא דאי אפשר אלא באיסור ואפילו הכי עובר בחמדת הלב וכל
שכ היכא דאפשר בהיתר מפני שיגיע מזה בקירוב דיבוא מ תאות הלב לידי חימוד
במעשה.
ובמקצת ספרי רבינו כתוב משאר שאפשר לו לקנותו ,וכ הוא בספרי הרמב" שבידינו,
ולפי זה רצונו לומר דקרא דקאמר לא תתאוה בית רע הוא לפי שדבר זה הווה תמיד
שאד יעלה על לב לקנות דבר שאפשר לקנותו ולעול הוא הדי דבר שאי אפשר לקנותו
כגו אשתו נמי קא עבר על לא תתאוה כיו שחשב בלבו היא יקנה דבר זה וכו' ,ואי
חילוק בדי בי הנוסחאות.
.38

טור :גריסתנו ברמב"ם "שאפשר" ועיין כאן ב"ח >??<

ופרישה >??<:
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 :íù :äùéøôוכיוצא בה משאר דברי שאי אפשר וכו' ,במיימוני כתב ג בזה 'אפשר
לקנות' ]וכ נראה דהא בית וכלי דברי שאפשר לקנות ה[ ולפי אותה
נוסחא צ"ל דג באשתו שיי לומר אפשר לקנותו כגו שית לה גט ויקחנה הוא ,תדע
שהרי בתורה כתיב לא תחמוד אשת רע .והרמב" כתב כא דחימוד הוא דוקא בדבר
שקונה ,ולפי גירסת ספרי רבינו ]הטור[ צ"ל דרבותא קאמר אפילו ה באופ שאי אפשר
לקנות כגו שאי לו מעות כל כ או אחת משאר הנמנעות אפילו הכי עובר בבל תתאוה,
ומה ששינה רבינו הגירסא ]אי[ אפשר משו דהיה קשה לו דאי גרסינ 'שאפשר' לקנותו
א כ למה הארי הרמב" לכתוב בבא אחרת ,הוה ליה לכוללו בחדא בבא וק"ל.

>˜<Â

ג י"ל ששתי הגירסאות כוונה אחת לשתיה שכא איירי בדברי שקשה לאד המכור
להיות זולת ואי אפשר למוכר כי א בקושי ומכל מקו הוא אפשר לקנותו במפייס אותו
בריצוי כס טובא שהרי מסיק וכתב דעובר בלא תחמוד כשקנא וגירסת ]אי[ אפשר לקנותו
ג כ להכי נתכוו דא על פי שקשה לקנות מכל מקו הוא אפשר וא אי אפשר לגמרי
לא היה בא לידי לא תתאוה דלא היה מתאוה דבר שאי אפשר לבוא לידו ,ולכ חלק
לשני בבות דברישא איירי שבקל יכול לקנות מיד ממנו ,וג כ לא שיי בזה לא תתאוה
מהאי טעמא אלא לאו דלא תחמוד ,וא דברישא נקט ג"כ ביתו י"ל דמיירי במוכר שיש
לו בתי הרבה וכ אינ ה דברי הצריכי לו דצרי לחשוב מחשבה אי יכול לפייסו
ולקנותו ,בזה דוקא שיי לא תתאוה ,וק"ל.
עובר בלא תתאוה שאי וכו' ,כצ"ל וכ הוא ברמב" ובשלח ערו .וא גזל וכו' ,פירוש
שלקח ממנו בחוזק ולא שיל לו בעדו אז עובר על שלשה לאוי ,ועיי לקמ סו סימ
שע"א מ"ש הרא"ש בעני חימוד וגזילת קרקע.

 ìשלחן ערוך מביא שיטת הרמב"ם

 :é óéòñ èðù 'éñ î"åç :êåøò ïçìùכל החומד עבדו או אמתו או ביתו או כליו של
חבירו או כל דבר שאיפשר שיקנהו ממנו ,והכביד עליו רעי והפציר בו
עד שלקחו ממנו  ,39הרי זה עובר בלא תחמוד .כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של
חבירו וכל כיוצא בזה ,כיו שחשב בלבו אי יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר ,עבר בלא
תעשה של לא תתאוה ,ואי תאוה אלא בלב בלבד:

>˜<Ê

 :àé óéòñהתאוה מביא לידי חמוד והחמוד מביא לידי גזל ,שא לא רצו הבעלי למכור
אע"פ שהרבה לה בדמי והפציר ברעי  ,יבא לידי גזל שנאמר )מיכה ב ב( וחמדו בתי
וגזלו ,וא עמדו הבעלי בפניו להציל ממונ או מנעוהו מלגזול ,יבא לידי שפיכות דמי
צא ולמד ממעשה אחאב ונבות:

 :áé óéòñהא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד ,והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר
בבעלי עובר בב' לאוי ,לכ נאמר לא תחמוד ולא תתאוה ,וא גזל עובר בג' לאוי

 :íù :ò"îñטז .כל החומד עבדו וכו' ,הא דהתחיל הרמב" והמחבר באיסור לאו דלא
תחמוד קוד שכתב איסור לאו דלא תתאוה א שהמחשבה דתאוה קוד למעשה
דחמוד דכ כתבוהו אחר זה ,משו דבמאי דסיי פתח ,דבסעי ט' סיי וכתב דהכופה
את חבירו למכור וכו' הוא בלאו דלא תחמוד וכמ"ש משו הכי כתב ברישא ביאור דאותו
לאו דהוא כל החומד וכו'.
 .39שו"ע :השו"ע השמיט כאן כמה מילים מהרמב"ם" :אף על פי שנתן לו דמים רבים" ,וצ"ע אם יש בזה
משמעות להלכה.
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יז .והפציר בו עד שלקחו אבל בלא לקיחה אינו עובר בלא תחמוד כ"כ ברמב" בהדיא
ולמדו ש מדכתיב לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל.
יח .כל המתאוה ביתו וכו' ,ש ברמב" מסיי בזה ז"ל :וכ כל כיוצא מזה מדברי
שאפשר לקנות ממנו וכו' ,אבל הטור כתב בש הרמב" לשו אחר ז"ל :וכל כיוצא
באלו מדברי שאי אפשר לקנות ,ועיי' פרישה שכתבתי ביאורו וטע דנוסחא הראשונה
נ"ל דלדוקא כתב שאפשר לקנות דאלו דברי שאי אפשר לקנות אינו עובר בלא תתאוה
כיו דלא יבואו לידי מעשה כמו דאינו עובר על לא תחמוד כל שלא בא לידי לקיחה,
והטור כתב רבותא דאפילו בדברי שאי אפשר לקנות עובר כ"ש בדברי האפשריי
ודו"ק.
יט .אי יקנה דבר זה ,ג באשת חבירו שיי זה שיגרו שיגרשנה בעלה והוא ישאנה
ואפשר דמפני שהוא קשה יותר משאר דברי וצרי עליו מחשבה טפי משו הכי נקטו
הרמב" והמחבר בלא דלא תתאוה.
 ìדין חמסן

 :èðù ïîéñ î"åç :øåèוכש שאסור לגזול כ אסור לעשוק ...גזל זה הלוקח של חבירו
בחזקה ...ועושק זה שבא ממו חבירו לידו ברצו חבירו ...וכשבא לתבעו אינו
מחזירו ומחזיק בו בחזקה ,ואפילו א כופהו שמוכר לו משלו ומקבל דמיו א הוא שלא
מרצונו אסור אבל אי לו די גזל ליפסל מדאורייתא אלא מדרבנ.
 :óñåé úéáואפילו א כופהו שמוכר לו שלו ומקבל דמיו א הוא שלא מרצונו אסור,
בפרק הכונס )סב (.ובפרק הגוזל בתרא )קיט .(.ומ"ש אבל אי לו די גזל
ליפסל מדאורייתא ,הכי משמע בריש מציעא )ה (:אהא דקאמר לא תחמוד לאינשי בלא
דמי משמע להו .ומה שאמר שהוא נפסל מדרבנ ,בפרק זה בורר )סנהדרי כה (:הוסיפו
עליה החמסני :

:êåøò ïçìù

 :è óéòñ :íùהכופה את חבירו למכור את שלו ונות לו דמיו אסור,
אבל אי לו די גזל ליפסל מדאורייתא אלא מדרבנ כמו שנתבאר.

 :ò"îñש  :אבל אי לו די גזל ליפסל מדאורייתא ,פירוש א דהוא עובר בלאו דלא
תחמוד ]וכמ"ש אח"כ בסעי שאחר זה וכ"כ הטור[ מ"מ אינו נפסל לעדות
ולשבועה דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,ודלא כעיר שוש שכתב ז"ל :שאינו
עובר על לאו דאורייתא ,ועיי לעיל סימ ל"ד מ"ש עוד מזה.
]וז"ל ש עמ"ש בשו"ע :החמסני וה הלוקחי קרקע או מטלטלי שלא ברצו בעלי
אע"פ שנותני דמי וכו' ,כתב הסמ"ע באות ל"ב :שלא ברצו הבעלי  ,אע"פ שנותני
הדמי פירוש וכל הנותני דמי אינ עוברי בלאו דלא תחמוד כי לא תחמוד בלא דמי
משמע )וכ האמת כ"כ התוס'( ואינ גוזלי בכח אלא משתדלי מהבעלי עד דיהבי
להו בלא דמי ועיי בפרישה .עיי גליו מהרש"א כא שתמה שהסמ"ע בסי' ל"ד כתב דברי עיר
שוש שדחה דבריו כא בסי' שנט[.
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 +פרק ח :אחרונים _
 :ç"ð÷ ú"ì â"îñì øåàéá :ïééèù à"øאינו פסול אלא מדברי סופרי  ,קשה לי מה היה
ק"ל לרב המחבר שמא משו הכי כשר מ התורה הואיל ושוגג הוא ומבי
לא תחמוד בלא דמי כמו שפירשו התוס' בהדיא בפרק איזהו נש בדיבור המתחיל שטר
שיש בו ריבית וכו' ,וג הוא עצמו כתב לקמ )בד סו דע"ג( כשהעבירה אינה כל כ
ידועה וקרוב העושה להיות שוגג שצרי להזהירו ואח"כ יפסול ,וי"ל שדעת הרב המחבר
הואיל והת תניא הוסיפו עליה החמסני כלומר מדבריה דווקא משמע בכל עני שהוא
מדרבנ אפילו א התרו בה והארי עוד.
ולפי דבריו החמיר וכו' ,לפי שאסור בבית רע אפילו תאוה גרידא שהיא בלב ובאשת
איש כתב לא תחמוד ולא אסר אלא חימוד דהיינו דוקא שעשה מעשה.
 :ç"ð÷ ú"ì â"îñì ì"ùøäî øåàéá :äîìù éãåîòכתוב בעשרת הדברות לא תחמוד
וכתוב ש עוד לא תתאוה וכו' ,אינו פסול אלא מדברי סופרי  ,פי'
דהכי מקשה מאחר דמדאורייתא עובר בלא תחמוד אפילו בדמי אי מצינו שחמס פסול
מדרבנ ,א ידע דאיסורא דקרא מיירי אפילו בדמי א"כ פסול מדאורייתא ואי לא ידע
אלא סבר בלא דמי משמע א"כ שוגג הוא ושיי ביה שפסול מדרבנ כמו כל הפסולי
השנויי ש במשנה כמו שפירשו התוס' ,א"כ למה קתני הת הוסיפו עליה החמסני
ובימי המשנה לא נאסרו ,רק סברי רבנ מאחר דיהיב דמי אינו פסול סו"ס לא גרע מאיד
השנויי במשנה דפסולי אע"פ דשוגגי ,לכ מסיק הספר דלא תחמוד בלא דמי משמע,
ורבנ הוסיפו ותקנו אפילו בדמי ודו"ק .ואל תשגיח בדברי מהר"ר אייזיק שטיי וכ הוא
האמת.
ועי"ל דהכא הכי קאמר דמי קא יהבי והא פייסי אותו עד שיאמר רוצה אני א"כ לא עברו
על לאו דלא תחמוד ,כיו דחזו דשקלי בעל כרחייהו ולא היו חוששי א מפייסו גסלינ
עכ"ל תוס' ,א"כ ע"כ הרמב" סבר כתירו השני.
פי' אונקלוס כו' פירוש אל תתאוה ומה שלא ת"א נמי לא תחמוד לא תרוג נ"ל דפשיטא
ליה שחימוד הוא לשו רינוג בל' ארמי והא דמתרגמינ אנחמד למראה מרנג קמ"ל שע
הדעת שאכל ממנו אד הראשו אתרוג היה שהוא נחמד ודו"ק.
÷] :äâéâç ïáøלרב המג" ,מהר" גלאנטי ז"ל[ אות מ :במצות לא תחמוד :בפרשת
יתרו הקדי בית ואמר לא תחמוד בית רע ואח"כ לא תחמוד אשת
רע וכו' ועבדו ואמתו וכו' ,ובפרשת ואתחנ הקדי האשה ואמר לא תחמוד אשת רע
ואח"כ לא תתאוה בית רע ,והוה ליה לומר הבית ראשונה כמ"ש בפ' יתרו.
ולע"ד על פי דרכו של הרמב" ז"ל שפירש שתאוה הוא בלב וההשתדלות בדבר ומאותה
שעה עובר על לא תתאוה ,ובגמר מחשבתו בפועל שלוקח אותו הדבר אפילו במעות עובר
על לא תחמוד יע"ש בהל' גזילה .והקשה עליו בעל הסמ"ג ז"ל בחלק ל"ת סי' קנ"ח וז"ל:
ולא יתכ לומר כ כי כ כתוב בדברות לא תחמוד אשת רע ולא תתאוה בית רע ,ולפי
דבריו החמיר בבית מבאשה ,אלא החמוד והתאוה הכל אחד יע"ש.

>˜<„È

>˜<ÂË

>˜<ÊË

50

‡„ÂÓÁ˙ ‡Ï 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
÷äâéâç ïáø

ונ"ל שלתר קושית הסמ"ג ז"ל ,שני קרא עליוני למטה ,ומכח השינוי אשנה כמו פסוק
לגר אשר בשערי תתנה ואכלה או מכור ,תתנה או מכור לנכרי ,כ אקרא לא תחמוד אשת
רע ולא תתאוה ]=היינו שהפסוק לא תתאוה נדרש לפניו ולאחריו כעי מה שכתב בספר חרדי ??
עיי"ש=[ ,ולכ הוא בוא"ו ,דנמצא חמדה ותאוה באשת איש ג"כ ,ובבית איכא תאוה הכא
בפרשת ואתחנ וחמדה ש בפרשת יתרו ,ואילו היה כתוב הבית בתחילה לא תתאוה בית
רע ,כשאומר אח"כ ולא תחמוד אשת רע נמצא שלא ימצא כתוב באשה אלא חמדה
ודו"ק.
ואפשר דהזהיר על החמדה בתחילה ואח"כ על התאוה אע"פ שבמעשה התאוה קודמת,
מפני שאי' ]שאי אפשר[ שלא יעבור על לאו התאוה אלא כשחמד ובא לידי מעשה ולקחה
שנמצא מחשבתו עשתה פירות ,אז עובר למפרע על התאוה שהיתה בלבו שהיא גררה
החמדה שלקחה ,אבל מתחילה אינו נענש כ"כ לעבור בלאו על התאוה גרידא ,ולכ החמדה
בבית כתובה בפרשת יתרו בדברות הראשונות ובשניות כתוב תאוה ,וכ לפי דרכנו באשה
כתוב בשניות לא תחמוד אשת רע ולא תתאוה ,דנמצא החמדה קודמת לרמוז מש"כ,
ולא מצינו נענשי על המחשבה אלא דוקא בעבודה זרה.
והזכיר גבי בית עיקר לאו התאוה ולא בדר רמז כמו באשה שרמזינהו לע"ד ללמדנו
שאפילו בבית שהתאוה בלב אינה כ"כ פועלת ועכ"ז עובר בלא תתאוה ,או תכ בהתאוותו
תאוה או לפי דרכנו למפרע ,ומכ"ש באשה שהמחשבה רבת הנזיקי בפועל שעל ידה בא
לידי טומאה שודאי שיעבור ,ע"ד מ"ש הכתוב יראת הא בתחילה לפי שיודע ה' שאי
לב מורא מהא ולהפ גבי כבוד ודו"ק.

 ìיישוב קושית הסמ"ג מגמ' סנהדרין שחמסן פסול לעדות רק מדרבנן

וש בסמ"ג נושא ונות כלפי מ"ש בגמרא דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו,
דמשמע דהאמת לא כ אלא דאפילו בדמי עובר בלא תחמוד ,ובפרק זה בורר אמרו
דחמס דיהיב דמי אינו פסול אלא מדברי סופרי  ,ויש לפרש בלא דמי משמע להו וכ
הוא האמת עכ"ל.

ולענ"ד אי הקושי קושיא כלל ,דלפי דלאינשי כפי טעות אינ עוברי בלאו דלא תחמוד
להכי אינ פסולי מ התורה ,כההיא דאמר במו"ק בהנהו קבוראי שקברו את המת ביו"ט
שלא ראו לנדות דמשמע להו דמצוה קא עבדי ואינו במרד ,והיינו הא דהכא דלפי דלאינשי
לא משמע להו דעברי אלאו דלא תחמוד דלהו משמע בלא דמי ,להכי מ התורה כשרי,
לולי שאח"כ הוסיפו החכמי מפני שהורגלו לחטו ונעשה לה היתר גמור ושכיחא להכי
גזרו מדרבנ ומתחילה חשבו דכיו דבלא דמי משמע להו ולא שכיחא אלא באקראי ליקח
בע"כ של הקונה לא גזרו ,אח"כ כי חזו דחטפי ואינו אקראי קנסו רבנ ופסלו  ,ולעול
דאמיתות הפסוק דאפילו בדמי עובר אלאו דלא תחמוד ,וזה פשוט לע"ד] .בדומה לזה תירצו
עוד אחרוני עיי ביאור הר"ר אייזיק שטיי על הסמ"ג לעיל ,ובשו"ת יוס אומ סי' ק"א ובביאור
מהרש"ל ש ,ועוד אחרוני ????[ הג שראיתי ברבותינו בעלי התוס' ז"ל פירשו כדהסמ"ג

לתירוצא קמא ,עכ"ז האמת אתנו ואולי דברי כלולי בתירו שכתבו ש התוס' יע"ש.
 ìאיסור לא תחמוד רק כשהוא דרך הבלעה ושלא בידיעת הבעלים

ועוד י"ל דלעול דכי יהיב למוכר בע"כ דהיינו חמד שאמרה תורה אז כשר להעיד ,דע"י
המעות יתרצה למפרע במכירתו ,אבל כשהוא דר הבלעה שגוזל מחבירו דבר שחמד
ואח"כ מבליע לו בחשבו דמי אותו דבר ,אז עובר על לא תחמוד כיו שבא לידו בדר
גזילה ,ועוד היו חושב בעליו של אותו דבר שנגזל ממנו ולא מחיל ,להכי עובר אלאו
דלא תחמוד.
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ובמציאות הזה שהוא די השומר שאמר הריני משל ואיני נשבע משביעי אותו שאינה
ברשותו ,ועל זה הקשו והרי הוא עובר אלאו דלא תחמוד ותירצו לא תחמוד לאינשי,
שהוא במציאות כזה שהוא נעל מהבעלי  ,בלא דמי משמע להו ,ולפי האמת אפילו בדמי
כשהוא במציאות כזה דר הבלעה אסור מדאורייתא ועובר אלאו דלא תחמוד ,א כשהוא
בידיעת הבעלי א שהוא בעל כרחו ,אז מותר מדאורייתא דתליוה וזבי זבינא זבי,
וחכמי אח"כ הוסיפו החמסני לפסול עדות וכיוצא ודו"ק.
וע מ"ש התוס' בפרק ז"ב גבי הוסיפו עליה החמסני וכו' על קושיא זו שהקשה הסמ"ג
כתבו בתירוצא קמא כמ"ש הסמ"ג דמ"ש בלא דמי משמע להו וכ הוא האמת ,והוא
דוחק גדול ,אח"כ תירצו דכי יהבי דמי עד שמפייסו הבעלי ואומרי רוצי אנו לא עברי
אלא תחמוד אבל כי שקיל בעל כרחו ואינו חושש א יתפייס ,פסול דעבר אלא תחמוד
עיי"ש.
וכפי זה אמינא בלא דחילו מה שכתבתי למעלה דלהכי הקדי לא תחמוד ללא תתאוה
לומר שאינו עובר אלא תתאוה שהוא על מחשבת הלב אלא כשבסו לקחו בע"כ בלא
פיוס הבעלי  ,דאז עובר אלא תחמוד ולמפרע עבר אלא תתאוה ,אבל כשפייס ולקח דמי
דלא עבר אלא תחמוד ,א"נ שלא יכול ע המוכר ולא לקחה ,ג אלא תתאוה אינו עובר
כיו שלא עבר אלא תחמוד ונמצא שלא תתאוה קשור ונמש מלאו דלא תחמוד ודו"ק.
 ìעוד תירוץ למה הקדים בשניות אשת רעך

א"נ נאמר למאי דשני סדרא והקדי בשניות אשת רע ,הלא לאמונה דברות הראשונות
רומזות ללוחות ראשונות כמ"ש ר"ח ב עגיל בגמ' )ב"ק נה??( והוא קוד שחטאו ,ומדבר
כדר בני דעה שבתחילה יכי אד לו בית ואח"כ ישא אשה כמ"ש הרמב" בהל' דעות,
ולהכי נקיט סדרא שמדבר ע הכשרי ובני דעת שמבקשי בית ואח"כ אשה ,א בשניות
שחטאו בעגל וכל כוונת להתיר לה עריות כמ"ש בגמ' א"כ מעשיה הפוכי ודבר ע
כת ההמוניי שהולי אחרי עיניה ולה הוצר להזהיר לומר ידעתי שמעשיכ הפוכי
ולהכי אני אומר לא תחמוד אשת רע שתחילת חמדת תהיה לאשת רע ואח"כ לבית
ואח"כ לשדה ,שזהו ההפו שדר בעלי דעה מתחילי שדה בית ואח"כ אשה כמ"ש
הרמב"  ,וכשהאד רע במזגו ובמעשיו ה הפוכי ומשתדל אחר אשת רעהו ואח"כ בית
רעהו ואח"כ אומנות רעהו ,וכמ"ש הרמב" שבקללות אומרי אשה תארס ואח"כ בית
תבנה ואח"כ כר תטע וכו' ,אמר כיו שהוא רשע מעשיו הפוכי והוא מכלל הקללה
עיי"ש .והרי מקרא זה מסייע ג"כ לסברת הרמב" שסדר האמיתי הוא כר בית ואשה...
ובזה ניחא קצת אומרו כא בדברות אלו השניות שדהו מה שלא נזכר בראשונות לרמוז
ההיפו במעשיו ממ"ש ודו"ק.
 :á"÷ñ ç"ë 'éñ øæòä ïáà :ìàåîù úéáאו בחמס ,ואיסור חמס עובר על לא תחמוד,
כ כתב הרמב" וכ פסק בשו"ע סי' שנ"ט ולא כסמ"ע סי' ל"ד שכתב
בפשיטות דאינו עובר על לא תחמוד ,ומכל מקו אינו נפסל לעדות אלא מדרבנ כמו
שכתב בחו"מ סי' ל"ד משו דה סברי לא תחמוד בלא דמי משמע ,ומה שכתב הב"י
בחו"מ סי' ל"ד על הא דחמס פסול מדרבנ והקשה ממה שאיתא בש"ס לא תחמוד משמע
לאינשי בלא דמי מדקאמר משמע ,מדייק האמת אינו כ ,איני יודע מה קשה ליה דהא
עכ"פ משמע לאינשי בלא דמי ואינו פסול ,וכ ס"ל להרמב" דכתב דעובר על לא תחמוד
וס"ל חמס מדרבנ פסול וע"כ היינו טעמא דהוא סבר לא תחמוד בלא דמי משמע ,וכ
משמע בתשובת ריב"ש סי' שי"א והביא הבית יוס ש  ,וא"ת קושית הב"י קאי על לשו
הטור דכתב חמס הוא גזל מדרבנ משמע דאינו עובר מדאורייתא על לא תחמוד ,א"כ
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קשה אי מתר קושיא זו דתוס' כתבו דכ הוא האמת ,דהא הטור לא ס"ל כתוס' דהא
בסי' שנ"ט הביא דעת הרמב" דעובר על לא תחמוד כשנות מעות והא דאינה מקודשת
היינו משו עכ"פ החפ אינו שלו ואינו יכול לקדשה אלא א כ בידוע דנתיאשו ממנו
הבעלי בשקבל הדמי על ידי כפיה אבל א קבל בשתיקה אפילו גזל מדבריה לא
הוי:
 ìהפוסקים הביאו דברי הרמב"ם  /יישוב לקושית הסמ"ג על הרמב"ם

] :ïðçúàå úùøô :êøãì äãéöמח"ס "באר שבע"[ :רש"י :ולא תתאוה ...א הוא לשו
חמדה כמו נחמד למראה וכו' ,לאפוקי מהרמב" שכתב שכל אחד לאו
בפני עצמו הוא כי ב' עניני ה  ,וז"ל )גזילה א( :כל החומד ...וא גזל עבר בג' לאוי,
עכ"ל .וכל הפוסקי הביאו דבריו לפסק הלכה זולת הסמ"ג השיג עליו וכתב וז"ל :ולא
יתכ לומר כ כי כ"כ בדברות לא תחמוד אשת רע ולא תתאוה בית רע ולפי דבריו
החמיר יותר בבית מבאשת איש אלא החימוד והתאוה הכל אחד וכ פירש אונקלוס לאתרוג
וכ ונחמד למראה מתרגמינ דמרגג למחזי וכ פרש"י כי הכל אחד עכ"ל.

>˜<ÁÈ

מ"ש ולפי דבריו החמיר וכו' ,ביאור דבריו לפי שאוסר בבית רע אפילו תאוה גרידא
שהיא בלב ובאשת איש כתיב לא תחמוד ולא אסר אלא חימוד דהיינו דוקא שעשה מעשה.
וק"ל טובא על דבריו חדא שהרי הרמב" לא מפי עצמו אמר כ אלא מפי המכילתא
לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החמוד בפני עצמה כמ"ש המגיד משנה ש וכבר ביאר
]הרמב" [ ז"ל דיני אלו בספר המצות ]רס"ה רס"ו[ והביא הברייתות הנאמרות על זה
ע"ש ,וכ"כ בספר החינו וז"ל המכילתא לא תחמוד בית רע ולהל הוא אומר לא תתאוה
לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החמוד בפני עצמה וכו' ,א"כ אי השגתו על הרמב"
כי א על המכילתא,
ואפילו את"ל שלא היה כתוב זה במכילתא שלפניו כאשר לא נמצא ג במכילתא שלפני
אכתי קשה אי לא השגיח הסמ"ג על מ"ש הרמב"  :כל המתאוה ביתו או אשתו וכו',
אע"ג דבאשתו לא כתיב לאו דלא תתאוה אלא לא תחמוד וכו' ,ולמה כתב הרמב" כל
המתאוה אשתו וכו' ,אלא ע"כ צ"ל שהרמב" ז"ל סבר כיו דכתיב גבי ולא תתאוה וכל
אשר לרע הכל בכלל אפילו אשתו.
ועוד י"ל דמ"ש לא תחמוד גבי אשת איש ולא תתאוה גבי ממו הכל לרבותא ,כי בא"א אסר
אפילו המעשה וכ"ש הרהור הלב שהרי בהדיא אר"ל גבי אשה הרהורי עבירה קשי מעבירה,
וגבי ממו אסר אפילו התאוה שבלב וכ"ש החמדה של גזילה ,והראשו עיקר כ נ"ל.

 :á÷òé úéáלה"ר יעקב מצויזמר  :ãò äìàù :40ראוב היה לו כלי יפה ושמעו היה
צרי לאותו הכלי ,והרבה רעי על ראוב והפציר בו למוכרו ,ולא היה
לשמעו דמי ונת לו שטר לשל לו לזמ .ובהגיע זמ התשלומי נתייקר הכלי ורוצה
ראוב לחזור מ המקח ושישל לו כפי השער של עכשיו מאחר שלא מכר לו ברצו רק
ע"י שהרבה עליו רעי  ,א יכול לחזור א לאו.
]במפתחות בסו הספר כתוב[ :סי' ע"ד :היכא דהפציר בחבירו למכור לו כלי והרבה
עליו רעי ומכר לו בהקפה ונת שטר עליו ונתייקר הכלי ,המקח קיי א שעבר לא
תחמוד ,ונראה דדמיא למקח שנעשה באיסור וכו' וסמ"ע מדמה לתלויה וזבי ולפי"ז

 .40בית יעקב ::להג"ר יעקב בן מה"ר שמואל אב"ד ור"מ ק"ק צויזמר ,מוזכר ב"שם הגדולים" ושהיה בזמן
הש"ך .הספר נדפס בדירנפורט שנת תנ"ו עם הסכמות מרבני ועד ד' ארצות שנת תנ"ג..
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בשטר אינו קונה ,מיהו ג בתלויה וזבי יש חילוק דקונה ג בשטר ,י"ל דלא דמי
למקח שנעשה באיסור דהמקח עצמו נעשה באיסור מה שאי כ הכא המקח כדינו רק
עבר על לא תחמוד ,ודברי הרמב" מכווני לדברי המרדכי שכת' הסמ"ע סי' ר"ח ולא
כדעת החולקי  ,לתירו א' של התוס' א אמר רוצה אני ע"י הפצרתו אינו בלא תחמוד,
א הפציר ונות לו במתנה לתירו א' התוס' עובר ולתירו השני פסול לעדות מדרבנ.
 :äáåùúאקדי דברי השו"ע חו"מ סי' שנ"ט סעי י' וז"ל :כל החומד עבדו או אמתו
או ביתו או כליו של חבירו או כל דבר שאפשר שיקנהו ממנו והכביד עליו רעי והפציר
בו עד שלקחו ממנו הרי זה עובר בלא תחמוד וכו' עכ"ל השו"ע ,והוא מדברי הרמב"
פ"א מהל' גזילה ,וכתב עליו הראב"ד דאיירי שלא אמר רוצה אני ,וכתב המ"מ דעתו שא
אמר רוצה אני מקחו קיי  ,ולא גרע מתליוה וזבי דאסיקנא פרק ח"ה דזביני' זבינא ,כיו
שכ אי בו לאו ,ולא כ דעת הרב ז"ל אלא מקחו קיי ואע"פ שעבר ,עכ"ל.
 ìהאם דומה לדין מקח שנעשה באיסור )חו"מ סי' ר"ח(

ולי נראה טעמו של הרמב" דדמי למקח שנעשה באיסור דהמקח קיי כדאיתא בחו"מ
סי' ר"ח ,והילכ אע"פ שעבר אלאו אפ"ה המקח קיי  ,וכבר נתבאר ש די א הוקר או
הוזל ,וא"כ בנ"ד לפי מאי דמסקינ ש דא לא נתייקר אי שו אחד יכול לחזור ,וא
נתייקר ,המוכר אינו יכול לחזור רק הלוקח ,ולפי"ז בנ"ד אי ראוב יכול לחזור מהמקח
אלא שא הוזל הכלי ושמעו הלוקח רוצה לחזור מהמקח יכול לחזור כמ"ש .אכ לדברי
הראב"ד בנ"ד שניה יכולי לחזור בו מאחר דמדמה לתלוי' וזבי וכו' ,וש כתב ב"י
לדעת הראב"ד כפי' הרי" דבעינ דוקא שנת לו מעות אבל א כתב לו שטר עליו אינו
קונה וכו' ע"ש ,וכ"כ בהגהות שו"ע ש  ,א"כ בנ"ד דנת לו שטר חוב עליו אינו קונה
ויכולי שניה לחזור מהמקח בא אמר רוצה אני )מיהו רמ"א כתב ש בסי' ר"ח דיש
חולקי על הראב"ד(.
ג לסברת הרמב" הנ"ל י"ל דלא דמי למקח שנעשה באיסור ,דהת המקח עצמו נעשה
באיסור אבל הכא המקח כדינו רק שעבר על לא תחמוד דאי עניינו למקח ,דאי איסור
לעשות מקח זה ,אלא איסור דלא תחמוד אינו בגו המקח ,ודמיא למ"ש בתמורה ד ו
בא נשבע שלא לגרש את אשתו ועבר וגרשה וכו' דאי איסור לגרש אלא שבדה מלבו
האיסור וכו' ,ה"נ בעני זה א ע"ג שאי בודה מלבו האיסור ,דלא תחמוד כתוב בתורה,
מ"מ אי איסור במקח .מיהו לדעת הסמ"ע אליבא דעת המרדכי ==להסביר כא דעת המרדכי=
אינו כ ע"ש שהארי בסימ ר"ח ,ולפי מ"ש יהיו דברי הרמב" מכווני לדעת המרדכי
דלא כדעת החולקי על המרדכי שהביא הסמ"ע ש .
 ìשיטת הראב"ד כתוס' ותימה של הביאו הפוסקים שיטתם

אמנ תמיה לי מה שלא הביא שו פוסק דברי הראב"ד דהיכא דאמר רוצה אני אינו עובר
על לאו דלא תחמוד ,וג בשו"ע לא הביא דברי הראב"ד וצרי טע שהרי ג המ"מ לא
דחה דבריו רק שאי דעת הרמב" כדבריו .ונראה לענ"ד שג התוס' ס"ל כהראב"ד לחד
תירוצא וכוונת הראב"ד למ"ש התוס' .ג על המ"מ קשה שלא כ"כ שדברי הראב"ד כוונתו
למ"ש תוס' פרק זה בורר ד כה :
תנא הוסיפו עליה הגזלני והחמסני ,החמסני מעיקרא מאי סבור דמי קיהיב אקראי
בעלמא הוא ,כיו דקחזו דקחטפי גזרו בהו רבנ ,והקשו התוס' דלפסול מדאורייתא
דעבר אלאו דלא תחמוד וי"ל דלאו דלא תחמוד משמע דלא יהיב דמי וכי יהיב דמי
ליכא לאו דחימוד כלל ,וא"ת הא אמרינ פ"ק דב"מ לא תחמוד לאינשי בלא דמי
משמע להו ,משמע דלאינשי הוא דמשמע כ אבל ה טועי דלא תחמוד הוי בדיהיב
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דמי ,וי"ל דמשמע להו דקאמר ר"ל נמי דכ הוא האמת וכו' ,ועי"ל דה"ק דמי קיהיב
והיו מפייסי אות עד שיאמר רוצה אני דאינו עובר על לא תחמוד אלא כשאינו
אומר רוצה אני ,וכיו דחזו דשקלי בעל כרחי' ולא הוי חוששי א יתפייסו פסלינהו
וכו' ,עכ"ל.

וזהו לדעתי כוונת הראב"ד במ"ש אדברי הרמב" דעבר אלא תחמוד איירי שלא אמר
רוצה אני וכו' ,היינו כתירו בתרא של התוס' דהיו מפייסי אות וכו' ,א"כ דברי הראב"ד
כדעת התוס'.
וכ נלענ"ד דעת רש"י שכתב וז"ל :וכיו דחזי דקחטפי כלומר וכיו דחזו דקחטפי כלומר
דאפילו דקיהיב דמי אתו לידי גזלנות כלומר שהיה קשה לבעלי למכור ובע"כ חוטפי
וזורקי המעות לפניה  ,עכ"ל ,מבואר דס"ל לרש"י כתירו השני של התוס'.

ולתירו זה מבואר דא חוט וזורק את המעות בע"כ של הבעלי ואינ אומרי רוצה
אני הוא דעובר בלא תחמוד ,אבל א מפייס הבעלי עד שאומרי רוצה אני אינו עובר,
אלא דחכמי גזרו עליה ופסול מדרבנ ,וכשזורק המעות ואי אומרי הבעלי רוצה אני
פסול מדאורייתא ,וכבר ביאר המ"מ דלסברא זו המקח קיי דהוי כמו תלויה וזבי זביניה
זביניה ,א"כ בנ"ד לסברת האומרי בתלוי' וזבי בעינ דווקא שית מעות ובשטר אינו
קונה ג בנ"ד המקח בטל וראוב יכול לחזור מהמקח כמ"ש.
 ìבדברי הסמ"ע והסתירה בדבריו

ויש כא מקו תימא על הסמ"ע אמ"ש בסי' שנ"ט ס"ט וז"ל :הכופה את חבירו למכור
את שלו ונות לו דמיו אסור אבל אי לו די גזל לפסול מדאורייתא אלא מדרבנ כמ"ש
עכ"ל ,וכתב ש הסמ"ע אי לו די גזל כו' ,פירוש א דהוא עובר אלאו דלא תחמוד
מ"מ אינו נפסל לעדות ולשבועה דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ודלא כעיר
שוש שכתב ז"ל :שאינו עובר על לאו דאורייתא ,ועיי לעיל סימ ל"ד מ"ש עוד מזה....
עכ"ל,

ודבריו תמוהי דלפי מ"ש בש התוס' דכ הוא האמת דאינו עובר אלאו דאורייתא יפה
כיו הע"ש הנזכר לעיל דכתב שאינו עובר אלאו דלא דאורייתא ובחנ השיג עליו הסמ"ע,
ובאמת תמוה דדברי הסמ"ע סותרי דברי עצמו כתב בסימ ל"ד סי"ג :וז"ל :החמסני
וה הלוקחי בזרוע קרקע או מטלטלי שלא ברצו הבעלי אע"פ שנותני הדמי  ,וכתב
ש הסמ"ע סקל"ב וז"ל אע"פ שנותני הדמי וכל הנותני הדמי אינ עוברי אלא
תחמודדלא תחמוד בלא דמי משמע וכ הוא האמת וכ"כ התוס' ואינ גוזלי בכח אלא
משתדלי מהבעלי עד דיהבי להו בלא דמי עכ"ל.
הרי להדיא כתב הסמ"ע כדברי העיר שוש הנ"ל דכ הוא האמת כתירו התוס' וא"כ
דבריו סותרי זה את זה ,ועוד דמ"ש דעבר אלאו דלא תחמוד אלא שאינו נפסול לעדות
ולשבועה א כ מאי מקשי התסו' הנ"ל אהא דתנ הוסיפו עליה החמסני דלפסול
מדאורייתא דעבר על לא תחמוד וכו' מאי קושיית דילמא אע"ג דעבר על לא תחמוד
מ"מ אינו נפסל לעדות כמ"ש הסמ"ע ,אלא ודאי דהא ליתא.
ועוד דדברי הסמ"ע סותרי את דברי השו"ע דמבואר דלא ס"ל כתירו התוס' דלא תחמוד
בלא דמי משמע ושכ הוא האמת ,שהרי כתב סימ שנ"ט ס"י כל החומד וכו' והפציר בו
וכו' עד שלקחו ממנו הרי זה עובר אלא תחמוד וכו' ,ולשו עד שלקח ממנו על כרח
בדמי ,א כ הוא דלא כדעת התוס' דבדמי אינו עובר,
דליכא לפרש דמ"ש עד שלקחו ממנו היינו לומר שנתרצה למוכרו ובלא דמי ,א"כ דבלא
נתרצה למוכרו אינו עובר על לא תחמוד א"כ ס"ל דלא כהראב"ד הנ"ל דלהראב"ד דווקא
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בלא נתרצה דהיינו שלא אמר רוצה אני אבל בנתרצה אינו עובר כמ"ש לעיל בשמו,
ולהרמב" נימא איפכא דבנתרצה עובר ובאינו נתרצה אינו עובר וזה אינו מ הסברא) .ג
המ"מ הנ"ל לא כתב כלל דיהיה סברת הרמב" הפוכה מסברת הראב"ד אלא כתב שאינו
כ דעתו כנ"ל ,דליכא למימר דכוונת הרמב" עד שלקחו ממנו לרבותא הוא דכ"ש כשלא
נתרצה ,שהרי הרמב" ילי מקרא דבעני דוקא שלקחו מדכתיב לא תחמוד כס וזהב
ולקחת ל כמ"ש הסמ"ע ,א"כ ס"ל דדוקא הוא ,אלא ע"כ דמ"ש עד שלקחו היינו בדמי
דאי בפיסוק דמי היינו נתרצה כמ"ש ,מיהו צרי לפרש דמ"ש הרמב" עד שלקחו ממנו
היינו שלקחו לביתו כלישנא דקרא הנ"ל ולקחת ל ובלא דמי איירי ,וע"כ צ"ל כ דאל"כ
דברי הרמב" והשו"ע סתרי אהדדי מ"ש סימ שנ"ט ס"ט וס"י ,ועוד דלדברי הרמב"
יקשה קושיית התוספות הנ"ל דליכא לשנויה דלא כתי' הראשו ולא כתירו השני של
התוס' ודו"ק ,אלא ע"כ כמ"ש.
 ìביאור במחלוקת ראב"ד ורמב"ם והשגה על המ"מ

אמנ הנלע"ד דאי כא פלוגתא בי הרמב" והראב"ד לעני שיהא המקח קיי  ,דג
הראב"ד סבירא ליה דא שלא אמר רוצה אני ועבר על לאו דלא תחמוד המקח קיי ,
אלא דמ"ש הראב"ד דלא אמר רוצה אני דא אמר רוצה אני אינו עובר כמ"ש תוס' בתירו
השני והיו מפייסי אות וכו' מ"ה כתב הראב"ד דהא דכתב הרמב" עובר על לא תחמוד
היינו כשלא אמר רוצה אני ,אבל לעני שיהא המקח קיי לא איירי הראב"ד כלל ודברי
המ"מ שכתב דהרמב" מחולק ע הראב"ד לעני שהיא המקח קיי תמוהי בעיני ,כי
נראה פשוט כוונת הראב"ד והרמב" כמ"ש.
ואפשר דהרמב" חולק על זה וס"ל דא בנתרצה שאמר רוצה אני אפ"ה עובר ופירש
עד שלקחו ממנו היינו שאמר רוצה אני וכ"ש כשלא אמר רוצה אני ,וקרא דמייתי הרמב"
לא תחמוד כס וזהב ולקחת ל הוא להורות דאפילו א נתרצה שאמר רוצה אני עובר
אלא תחמוד דבלא נתרצה כבר מפורש בקרא די' דברות דכתיב לא תחמוד ,אבל קרא
דולקחת ל איירי בנתרצה ,וכ מפורש בדברי הרמב" והשו"ע שכתב הכביד עליו רעי
והפציר בו וכו' ע"כ איירי באמר רוצה אני על ידי הכבדת רעי .
ומ"מ א שנראה לפרש דברי הרמב" והראב"ד כמ"ש מ"מ כיו דמדמה לה המ"מ לדי
תלויה וזבי נראה דבנ"ד המקח בטל וראוב יכול לחזור מ המקח כמ"ש לעיל.
 ìלא תחמוד בנותן מתנה תלוי בשני תירוצי התוס'

ובתשובה אחרת כתבתי בדי א ראוב היה לו כלי והרבה עליו שמעו רעי והפציר בו
ונת לו במתנה ,וכתבתי דדי זה הוא בפלוגתא ,דלתירו השני של התוס' הנ"ל דא
נתרצה אינו עובר אלאו דלא תחמוד ה"ה במתנה נמי אינו עובר ,א שהוא מתנה ,נראה
דהוי כיהיב דמי כמ"ש בגמ' בכמה מקומות דאי לאו דהוי ליה הנאה מיניה לא הוי יהיב
ליה מתנה ומתנה כמכר ,מ"מ לסברת התוס' בתירו השני אפילו יהיב דמי עובר אלא
תחמוד אלא הכל תלוי בנתרצה ,והלכ א כפה את חבירו בכפיה עד שנת לו מתנה
מחמת טובה שעשה לו ,עובר על לא תחמוד ,אבל לתירו של תוס' דלא תחמוד בלא
דמי משמע להו וכ הוא האמת א"כ כא ובמתנה דהוי כאילו יהיב ליה דמי עובר אלא
תחמוד ,ומ"מ ג לתירו השני של התוס' היכא דלא עבר על לא תחמוד במתנה פסול
לעדות מדרבנ .דברי הצעיר יעקב.
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] :á"ç :íééç úøåú ú"åùá ,ñøèðå÷ :41 ñðåàäå äòãåîäבקונ' הנ"ל בתחילת הספר[
...אמנ ראיתי להרב המגיד ז"ל פ"ד מאישות ...משמע בהדיא
מדבריו דבתלוהו וזבי לא בעי שיאמר רוצה אני ,וקשה שנראי דבריו אלו סותרי למה
שכתב בפ"א מה' גזילה ...וכתב ה"ה וז"ל :וכתב עליו הראב"ד ז"ל ולא אמר רוצה אני,
דעת הרב ז"ל מפני שא אמר רוצה אני מקחו קיי ולא גרע מתלוהו וזבי דאסיקנא פרק
חזקת הבתי דזביניה זביני וכדאיתא פ"י מה' מכירה וכיו שכ אי בו לאו ולא כ דעת
הרב ז"ל אלא מקחו קיי וכו' ,ומדכתב מפני שא אמר רוצה אני מקחו קיי ולא גרע
מתלוהו וזבי וכו' ,משמע בהדיא דדי תלוהו וזבי וכו' היינו דוקא כשאמר רוצה אני,
ומשמע דא הרמב" מודה בזה אלא דסובר דאע"ג דהמקח קיי עובר על לא תחמוד,
ובזה חולק ע הראב"ד ז"ל.
ואיברא דלכאורה יש לדחות ולומר דלהרמב" אי הדי כ דמה שכתב ה"ה ולא כ דעת
הרב ז"ל אלא מקח קיי אע"פ שעבר ,פירושו דלראב"ד ז"ל שסובר דהא בהא תליא דא
המקח קיי אינו עובר ,וא עובר אי המקח קיי  ,להכי מוקי ההיא דתלוהו וזבי זביני
זביני דאמר רוצה אני ,והא דעובר בלא תחמוד בדלא אמר רוצה אני ,אבל להרמב" לאו
הא בהא תליא דאע"פ שהמקח קיי עובר ,וא"כ בכל גוונא בי באומר רוצה אני בי בלא
אומר רוצה אני המקח קיי ועובר.
אמנ יראה דהא ליתא ,מדכתב בתר הכי בסמו ואי לוקי על לאו זה כתב הראב"ד ז"ל
לא ראיתי דבר תימא גדול מזה והיכ מעשה גדול מנטילת חפ אבל היה צ"ל מפני שחייב
בתשלומי וכו' ,הל הרב המשיג לשיטתו שכתב שא אמר רוצה אני המוכר שהלוקח
פטור אבל דעת רבינו ז"ל שהאיסור א ברצו הוא ולכ לא נת טע שהוא חייב להחזיר
החפ שכיו שברצו המוכר נעשה אי כא חיוב השבה וכו' ,ויראה שמי שידקדק בלשונו
זה יראה שסובר דא להרמב" בעי' רוצה אני גבי תלוהו וזבי ,שהרי כתב הל הרב
המשיג לשיטתו שכתב שא אמר רוצה אני וכו' אבל דעת רבינו שהאיסור א ברצו מוכר,
פירוש שהאיסור א כשאמר רוצה אני ,ועל זה כתב ולכ לא נת טע לפי שהוא חייב
להחזיר החפ שכיו שברצו המוכר נעשה אי כא חיוב השבה וכו' ,משמע משו דברצו
המוכר נעשה דהיינו דאמר רוצה אני כפי דבריו ולהכי אי כא חיוב השבה ,הא לא אמר
רוצה אני יש חיוב השבה ואי המקח קיי  ,הרי משמע דבי להרמב" בי להראב"ד גבי
תלוהו וזבי דזביניה זביני בעינ שיאמר רוצה אני ,וא"כ סותר למה שכתב בפ"ד מאישות
בי להראב"ד בי להרמב"  ,ואחר העיו ראיתי להרב מוהר"ר שלמה הכה נר"ו בחלק
א' מפסקיו ]-שו"ת מהרש"ך ח"א כרך א' חידושי פרק הזהב ,ירושלים תשכ"א עמ'  [118שהקשה זאת
הקושיא עצמה וכעת צ"ע.
עוד הפליג הרב הנז' להקשות על דברי ה"ה בהל' גזילה ,והנה הקושיא הראשונה דיקשה
עליו מהא דאמרינ בפ' הכונס מה בי גזל לחמס א"ל חמס יהיב דמי וכו' ,א"ל אי
יהיב דמי חמס קרית ליה והא אר"ה תלויה וזבי זביניה זביני ,ומשני ל"ק הא דאמר רוצה
אני הא דלא אמר רוצה אני ,ולדבריו שכתב דאפילו שיאמר רוצה אני והמקח קיי עובר
בלא תחמוד והוי חמס א"כ מאי פרי מההיא דרב הונא דאמר זביניה זביני כי לעול
זביניה זביניה ואפ"ה הוי חמס ,ועוד מאי משני הא דאמר רוצה אני דמשמע דא אמר
רוצה אני לא הוי חמס דהא לדבריו אפילו אמר רוצה אני הוי חמס ,ועוד הקשה עליו
במה שכתב ואע"ג דאמר רבא כל מילי דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני והאי
דלקי משו דעבר אהורמנא דמלכא הרי הוא כעי גוזל צמר שאינו משל כשעת הגזילה

 .41המודעא והאונס :להג"ר חיים שבתי ז"ל )מהרח"ש( ,מגדולי חכמי שלוניקי תלמיד מהר"א ששון ז"ל.
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וקנה הדבר בשינוי א כא קנה הדבר בדמי וא"כ מה הוצר הרמב" ז"ל בפ"י מהל'
מכירה לתת טע למי שאנסוהו שיהיה המקח קיי שמפני אונסו גמר והקנה בלאו הכי
הוי המקח קיי ואפילו שלא גמר והקנה כיו שקנהו בדמי דהיו כמו שגוזל את חבירו
וקונה בשינוי.
ועוד דקדק במה שכתב ה"ה בפ"י מה' מכירה על מה שכתב הרמב" ז"ל בד"א באנס
שהרי הוא חמס וכו' ,וז"ל ש  :הלוקח באונס נקרא חמס כל זמ שלא נתרצה המוכר
אע"פ שנת דמי  ,משמע דא נתרצה לא הוי חמס ,וממה שכתב בהל' גזילה יראה
שאע"פ שנתרצה נקרא חמס ,כל אלו התמיהות ה עצומות וחזקות וצרי יישוב ועיו
נמר לתרצ עכ"ל.

ואני בעניי יראה דשפיר אפשר לתרצ  ,והנה לקושיא הא' יש לדחות ולומר דהרמב" לא
כתב בזה העני ]-באומר רוצה אני[ דנקרא חמס דנהי דעבר אלאו דלא תחמוד אבל מ"מ
חמס מיהא לא הוי לפוסלו לעדות ,דחמס לא הוי אלא מי שחוט מיד ליד בזרוע ,ובהא
הוא דאמר בגמ' דדוקא בדלא אמר רוצה אני ,אבל הכא דמרבה עליו רעי עד שמפייסי
אותו לית ,לא הוי חמס אבל מ"מ עבר אלאו דלא תחמוד ואפילו אמר רוצה אני ,ואע"ג
דבהגהות ]מיימוניות[ כתוב בש ריב" דחמס ג"כ הוי ,איכא למימר דהרב המגיד חולק
וסובר דנהי דעבר אלא תחמוד אבל חמס לא הוי.

ואל תתמה דכעי זה כתבו התוס' בפ"ק דמציעא עלה דההיא דאמרינ אלא הא דאמר
ר"ה משביעי אותו ...והא קא עבר אלאו דלא תחמוד ,לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע
להו ,וכתבו התוס' בסו הדיבור ואע"ג דהוסיפו עליה החמסני לפסול לעדות וכו' היינו
חמס שחצי לחטו מיד ליד בידיעת הבעלי אבל הכא לא חצי אלא מעלי חמסנותו
וכו' ,וכ כתוב בהגהות מרדכי ע"ש ,הרי דאשכח דאע"ג דעבר אלא תחמוד לא הוי חמס.

ולקושיא הב' יראה ודאי דאי כוונת ה"ה לומר דדמי יש לו כל די שינוי ,אלא הכוונה
לומר דכי היכי דגבי גזילה דכתיב לא תגזול ואפ"ה אי עביד בה שינוי קנאה מטעמא
דכתיב והשיב את הגזילה אשר גזל דוקא כשהיא כמו שגזלה ,ה"נ אע"ג דכתיב לא תחמוד
מ"מ אי יהיב דמי קנאה מטעמא דאגב אונסא וזוזי גמר והקנה ,דאי לא גמר והקנה פשיטא
דלא יועילו דמי  ,דמטע זה הוא דאמרינ דאי מסר מודעא לא קנה א שקבל דמי
משו דגלי דעתיה דלא גמר והקנה.

ולקושיא האחרת ג"כ היא מתורצת מאיליה במה שכתבנו דאע"ג דכתב דאפילו דאמר
רוצה אני עבר אלא תחמוד מ"מ חמס לא הוי אלא בחוט בזרוע ובלא אמר רוצה אני,
ותו דבר מ די יש לדחות דמה שכתב ה"ה בהל' מכירה דנקרא חמס כל זמ שלא נתרצה
אי הכוונה דלא אמר רוצה אני אלא אפילו אמר רוצה אני מ"מ מחמת האונס אמר כ...
]עיין לקמן מגילת ספר >?= מש"כ על דבריו[.

 ìהאיסור משום צער המוכר ולכן נחשב לאו שאין בו מעשה ]לרמב"ם[

 ,'åëå íéøáãá åìéôà ìåëé ãåîçú àì :ç"ð÷ ïéåàì :â"îñì øåàéá :øôñ úìéâîוכ"כ
הרמב" ז"ל וקוד זה כתב :ואי לוקי על לאו זה מפני שאי בו
מעשה ,וכבר השיגו הראב"ד ז"ל שלא ראה דבר תימה גדול מזה והיכ מעשה גדול
מנטילת החפ ע"ש .ובקושטא שהיא תימה רבתי' בדעתו שאי יסתור ג דבורו שמסיי
ואומר ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפ שחמד ,ומ"ש הרב המגיד לפי שנטילת החפ
ברצו המוכר הוא נעשה ,איני מוצא בזה טוב טע  ,דא א נעשה ברצו המוכר מה בכ
הרי על כרחו שלא בטובתו שהפציר בו עד בוש הוא שנתרצה והרי מאי דאסר רחמנא א
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ברצו המוכר הוא דאסר וכמ"ש בעצמו ,ואדרבא כיו דלא הקפיד הכתוב אלא דוקא חימוד
שיש בו מעשה ,בהכרח כי המעשה בעצמו הוא מכוער ורע בעיני ה' ולהכי אזהר ליה
שלא יעשה המעשה הרע הזה ,וכיו שעשאו ועבר אמימרא דרחמנא בדי שילקה עליו,
וזה ברור.

ואפשר דכונת ה"ה היא שהרמב" ז"ל סבור דעיקר זאת האזהרה היא בעבור הצער שציער
לחברו שהפציר בו והכביד עליו ברעי עד שמפני הבושה הוכרח לתתו לו בעל כרחו
שלא בטובתו ,ולא הקפיד הכתוב לבד על נטילת החפ שמחסרו מחבירו כיו דהא מיהא
נות לו דמי ואותה נטילה ברצו המוכר נעשה ,אלא לא הקפיד כי א על מה שציערו,
ואותו א קשה טובא דברפ"י מכירה כתב הרמב" דקנה ואע"פ שלא אמר רוצה אני,
שהרי סת ולא ביאור ,ועוד דבס"פ הכונס אמרו מה בי גזל לחמס גזל לא יהיב דמי
חמס יהיב דמי ופרי אי יהיב דמי חמס קרית ליה והאר"ה תלוה וזבי זביניה זבי ומשני
הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני ,הרי להדיא דבאומרו רוצה אני לא מיקרי
חמס ואינו חייב להחזיר החפ.

ונראה לענ"ד דא באומרו רוצה אני משכחת לה דמיקרי חמס וצרי להחזיר החפ וכגו
דמסר מודעא דמחמת אונס הוא שמכר ונתרצה ,דהא ודאי הא דדיינינ ועבדינ עובדא
במוסר מודעא דלא קנה וחייב להחזיר היינו נמי משו דהכתוב הזהיר לא תחמוד שלא
יקח שו דבר מחבריו בעל כרחו ,אבל א הכתוב לא היה מקפיד ומזהיר בלקיחת החפ
באונס אז אה"נ אפילו במוסר מודעא לא היינו מחייבי להחזיר כיו שנת לו דמיו ,א
מפני שהכתוב הקפיד והזהיר שלא יקח הפ מחבירו שלא כרצונו שלא גמר להקנותו לכ
אנו דני במוסר מודעא שגלה דעתו שלא גמר להקנותו מרצונו שחייב להחזיר,

וא"כ מי שלקח חפ מחבירו באונס אפילו שאמר רוצה אני א המוכר הביא עדי שמסר
מודעא בפניה שלא גמר להקנותו הרי אותו האיש פסול לעדות שעבר על לא תחמוד,
ואפילו שיחזיר החפ כדינו )וכ"כ הרמב" בהל' עדות( אינו כשר לעדות עד שיעשה
תשובה שלימה על מאי דעבר אמימרא דרחמנא ,אבל אה"נ דכל עוד שלא הביא המוכר
עדי שמסר מודעא לפניה על הסת אי לנו לפוסלו כיו דאמר רוצה אני חזקה שגמר
להקנותו ברצונו ולא עבר בלא תחמוד,

ולכ הרמב" לא ביאר דאיירי בשלא אמר רוצה אני דהרי משכחת לה א באומר רוצה
אני שעובר בל"ת וכגו דמסר מודעא ולא ביאר דאיירי א באומר רוצה אני דהא ודאי
א לא מסר מודעא אי זה עובר בל"ת דהא גמר והקנה לו החפ מרצונו ואפילו שלא
יאמר רוצה אני וסת וסמ על מ"ש בהל' מכירה דכל היכא שהדי נות שהוא קונה אינו
עובר בל"ת בהכרח דאל"כ אי מעשיו מועילי וא הדי נות שלא קנה ה"ז עובר בל"ת
בודאי והרי הוא פסול לעדות ,כנ"ל-] .מסקנת המחבר בדעת הרמב"ם עיין לקמן ???[
 ìביאור הסוגיא דב"ק סב

ועל פי זה הבא נבא לביאור כוונת הסוגיא במה שיש לדקדק דמאי האי דפרי אי יהיב
דמי חמס קרית ליה והאמר רב הונא תליוה וזבי זביניה זבי דאה"נ דזביניה זבי ואפ"ה
שפיר קרי ליה חמס במלא פו דעבר אדאורייתא שאמר לא תחמוד ,תדע ל שהרי
הרמב" בהלכות מכירה כתב בד"א באנס שהרי הוא חמס מפני שכופה את המוכר למכור
שלא ברצונו ,דמשמע דאע"ג דממכרו ממכר וכמו שכתב ש בראש הפרק אפ"ה אתקרי
חמס ,ולכ נ"ל דה"פ אי דיהיב דמי חמס קרית ליה והיינו דעבר בלאו דלא תחמוד
והאר"ה דזביניה זבי ,וא איתא דעבר בלא תחמוד אמאי הוי מכר והא כל מילתא דאמר
רחמנא לא תעביד אי מעשיו מועילי  ,ומשני הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה
אני ,פי' כלומר הא שנתרצה במכר מרצונו הטוב ואע"פ שתחלתו באונס ,הא שלא נתרצה
במכר,

>˜<·Î

59

ÌÈ Â¯Á‡ :Á ˜¯Ù
øôñ úìéâî

ופירוש זה מתחילה קיימתי מסברתי ושוב למדתיו מדברי הרב המגיד ז"ל שכתב בהל'
מכירה וז"ל :בד"א באנס וכו' הלוקח באונס נקרא חמס כל זמ שלא נתרצה המוכר אע"פ
שנות דמי כדאיתא סו הכונס ע"ש ,הנ רואה בלשונו שכתב שלא נתרצה ולא כתב
שלא אמר רוצה אני כמ"ש בגמ' ללמדנו דמ"ש בגמ' הא דלא אמר רוצה אני הכוונה היא
לומר שלא נתרצה המוכר ,וכ מוכח ג מדברי רש"י פ"ק דקדושי ד יג ,ואה"נ דמשכחת
לה שיקרא חמס אפילו אומר בשעת המכר רוצה אני וכגו שמסר מודעה,

ולפי"ז כשאומר הגמ' הא דאמר רוצה אני הכוונה היא בשנתרצה המוכר להקנותו ומשכחת
לה שלא יקרא חמס אפילו שלא אמר בשעת המכר רוצה אני וכגו שהודה בב"ד או שיש
עדי שנתייאש ומחל לו שנתרצה לו וגמר להקנותו ולא מסר מודעא ,ומעיקרא הוה ס"ד
דאפילו יהיב דמי ונתרצה המוכר אגב זוזי להקנותו לו דאפ"ה מתקרי חמס כיו דהא
מיהא כפאו באונס עד שנתרצה למכור ולא היתה תחילת המכר ברצו הרי זה עובר בלא
תחמוד ,ולכ הקשה לו שפיר והאר"ה תלויה וזבי זביניה זבי דאגב זוזי גמר ומקני ,וא
איתא דאפ"ה עובר בלא תחמוד אמאי זביניה זבי והא כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד
אי עביד לא מהני ,ומשני ליה שפיר כשאמרתי דאפילו יהיב דמי מתקרי חמס היינו דוקא
כשלא נתרצה המוכר וכגו שמסר מודעא ,אבל א נתרצה במכר שנתברר מפיו שלא מסר
מודעא ,דאז זביניה זבי דאגב זוזי גמר ומקני ,אה"נ דאינו עובר בלא תחמוד ,ולא מתקרי
חמס דאורייתא,
והא דלא קאמר הכי הגמרא הא שלא נתרצה והא שנתרצה ,אגב אורחא רצה להשמיענו
דכל שלא אמר המוכר בשעת המכר רוצה אני חזקה דבודאי שלא נתרצה למכור ,והרי
הלוקח נפסל לעדות מאותה שעה עד שיתברר שנתרצה במכר ולא מסר מודעא ,וכל שאמר
רוצה אני חזקה דבודאי נתרצה וגמר והקנה ,ועדותו עדות עד שיתברר שלא נתרצה במכר
שמסר מודעא וקא תבע מיניה החפ,

וכוונת הרמב" היא בד"א דבעי' מודעא באנס שהרי הוא חמס שאי בידו שו דופי
אלא זולת מפני שכופה את המוכר למכור שלא ברצונו אבל הא מיהא הא קא יהיב זוזי
וכיו שכ א"ל דאגב זוזי גמר ומקנה ולהכי בעי' שימסור מודעא שלא גמר והקנה ,אבל
בגזל דלא יהיב דמי שגזל את השדה בחזקה בלא דמי  ,אפילו שאח"כ לקח בזוזי לא
בעינ שימסור מודעא כיו שמתחילה באת לידו בלא שו קני כלל ועיקר.

ואפשר שזוהי ג"כ כוונת הר"א ז"ל במ"ש ולא אמר רוצה אני ,דהיינו לומר שלא נתרצה
במכר ומשכחת לה א באומר בשעת המכר רוצה אני וכגו שמסר מודעא ,דאז המכר
בטל ,אז הוא דעובר בלא תחמוד וחייב בתשלומי וחייב להשיב וכמ"ש לקמ ,אבל א
נתרצה במכר כגו שנתברר שלא מסר מודעא ,דאז המכר קיי דאמרינ אגב זוזי גמר
ומקנה ,ואפילו שלא אמר בשעת המכר רוצה אני שהרי בהל' מכירה לא הצרי שיאמר
רוצה אני מדלא השיג על הרמב" ש בזה ,וכ העיד עליו ה"ה בפ"ד הל' אישות ,אז
אינו עובר בלא תחמוד כיו דהמוכר מיהא אגב אונסא וזוזי כבר גמר והקנה לו ,וכוונתו
להשיג על הרמב" דפשט סתמיות לשונו משמע דאפילו נתרצה והמכר קיי אפ"ה עובר
בלא תחמוד וכמו שהבי ג ה"ה ז"ל,

 ìביאור שיטת הרב המגיד דנראה סותר לדבריו בהל' מכירה

ה אמר כי דברי ה"ה סתר אהדדי למ"ש בהל' מכירה כי חמס נקרא כל זמ שלא נתרצה
המוכר דמורה דא נתרצה המוכר לא מיתקרי חמס ובודאי דאינו עובר בלא תחמוד,
ואילו כא גמר אומר לדעת הרמב" דאפילו נתרצה המוכר והמכר קיי אפ"ה עובר בלא
תחמוד ובודאי דמתקרי חמס ,וא שנאמר דמ"ש הת בהל' מכירה היינו לפי מה שהסכי
כא לבסו לומר דשיטת הר"א ז"ל היא נכונה ,אכתי קשה טובא אי לא נזכר מההיא
סוגיא דפרק הכונס ,וכ תמה עליו הר"ב לח"מ בהל' מכירה והניחו בצ"ע.
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ולכאורה היה נ"ל שיש ללמוד מתו דברי ה"ה דבב' המקומות ,שהוא מחלק בי חמד
לחמס דחמס לא מיקרי אלא באנס שמגזי את חבירו א לא ימכרנו לו שיעשה עמו
רעה ונזק גמור בגופו או בממונו ויש לאל ידו לעשות עמו רע ,וכגו ההוא דתליוה שהזכיר
רב הונא דבכה"ג דאיכא ג"כ אונסא דא"ל ]דאיכא למימר[ דאגב אונסא שרצה להזיקו כדי
להציל את נפשו גמר והקנה מלב ומנפש ,וכההיא דאמרינ בהנזיקי גבי סקריקו יע"ש,
הוא שאמרו בהכונס דא נתרצה לא מקירי חמס ואינו עובר בלא תחמוד א לא שמסר
מודעא דאז אפילו אמר רוצה אני מקחו בטל ועובר בלא תחמוד ,אבל חמד שאינו מגזי
אלא שמחלה פניו ומפציר בו עד בוש ומכביד עליו ברעי עד שאינו יכול להתאפק ולסבול
מה שמתבייש מה ומשו כיסופא ובושת פני המגיע לו מה הוא שמוכרו ,ואי ש
אונס כלל לכשנאמר בו אגב אונסא קא גמר ומקנה ,אז בעי' שיאמר בפירוש רוצה אני
כדי שיהא המקח קיי  ,ולא מהני בזה מסירת מודעא לבטל המקח כיו שלא היה ש
אונס ,ואפילו הכי עובר בלא תחמוד כיו דאנ סהדי דג מ"ש רוצה אני היה מפני הבושה
דכל דעביד משו כיסופא אי ממכרו ממכר כדאיתא בהמפקיד ד לו ,:כנ"ל דעתו ז"ל,
וכל הפוסקי והמפרשי לא פירשו כ ,אלא הכל הוא עני אחד וברור .ועיי מ"ש מוהרש"
ז"ל סי' ח' והביאו מהרח"ש ז"ל בקונטרס מודעא >??< עי"ש שהארי.
ובזה החילוק מתיישב לדעתו ז"ל מ"ש הרמב" בפ"י הל' עדות דהמחסני פסולי לעדות
מדברי סופרי  ,דאה"נ דהחמדני באופ שכתב הרמב" ז"ל בכא אפילו שהבעלי
מתרצי במכר עוברי בלא תחמוד ופסולי מדאורייתא ,אבל החמסני שה הלוקחי
באונס א מתרצי הבעלי במכר אגב האונס ,אינ עוברי בלא תחמוד וכשרי לעדות
מד"ת אלא דרבנ פסלינהו וגזרו עליה מפני אות החוטפי ולוקחי בלא דמי כדאיתא
בפרק ז"ב יע"ש.
נחזור לסוגיי ,דזה הביאור ניחא אי חמס דהש"ס היינו חמס דאורייתא ,אמנ לפי התוס'
וסייעת ז"ל דמפרשי לה בחמס דרבנ ,מאי האי דקבעי אי יהיב דמי חמס קרית ליה
והאר"ה תליוה וזבי זביניה זבי ,דמה זו פירכא דאה"נ דמדאורייתא קנה ואפ"ה רבנ
פסלוהו וקרו ליה חמס ,א לא שנאמר דכי היכי דבדאורייתא אמרינ כל מילתא דאמר
רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני הה"נ בדרבנ כל מילתא דאמור רבנ לא תעביד לא
מהני )אבל בעשי פ"ב כתבתי דמהני ע"ש והכי מוכח בגמ' פרק ר"ג ד כב .וכמ"ש בס'
חש"ב ח"ב( ,וא"כ פי' הסוגיא היא על הדר שפירשתי לעיל.
ועד בשחק ששוב ראיתי בשלטי הגבורי פרק זה בורר שכתב וז"ל 
נמצא ג' מיני חמס ,חמס דשקיל וחטי בזרוע ויהיב דמי דאי במעשיו כלו ופסול
לעדות ולשבועה ,וחסמ דרבנ דשקיל בע"כ דמוכר ויהיב דמי אבל לא שקיל וחטי
בזרוע דאי במעשיו כלו אבל אינו פסול לעדות ולשבועה ,וחמסי דיהיב דמי וכופה
המוכר עד שיאמר ורצה אני אינו נפסל כלל ומעשה שעשה עשוי ,ע"כ.

 ìביאור סוגיא דגיטין מט:

ודע דפרק הנזיקי ד מט :תניא אר"ש מפני מה אמרו הנזיקי שמי לה בעידית מפני
הגזלני ומפני החמסני כדי שיאמר אד למה אני גוזל ולמה אני חומס למחר ב"ד יורדי
לנכסי ונוטלי שדה נאה שלי וכו' ,ופרש"י גזל לא יהיב דמי ,חמס יהיב דמי ע"ש ,וצ"ל
לפ"ז דאיירי או בחמס דאורייתא דשקיל וחטי בזרוע דאע"ג דיהיב דמי אי במעשיו
כלו  ,או בחמס דרבנ דלא שקיל וחטי בזרוע אלא בע"כ דמוכר ואע"ג דיהיב דמי אי
במעשיו כלו ,
והריטב"א ז"ל ש כתב בש הרמב" ז"ל דחמס לאו דוקא דהא חמס יהיב דמי והחמסני
והגזלני דאמרי דמשלמי בעידית דוקא בגוזלי שדות ומזיקי אות אבל א גזלו פירות
או הפירות שאכלו מ השדות ,דבר ברור הוא דלא הוי בכלל מזיק אלא כמלוה בעלמא
ואינ משתלמי מ העידית ע"כ.
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ולא הבנתי אמאי כתב הרמב" ז"ל דחמס לאו דוקא דא דיהיב דמי הרי מבואר בגמ'
דא לא אמר רוצה אני הוי גזל בידו מ התורה וא נתייקר החפ בינתיי ברשותיה
דבעל החפ נתייקר ,וא נאבד החפ מוציאי דמי היוקר מיד החמס וב"ד יורדי לנכסיו
א אי לו מעות ,וא כ נימא דהברייתא איירי בכה"ג דלא אמרו הבעלי רוצה אני
דומיא דגזלני דפשיטא דהנגזל עומד וצווח ,ומדתני ב"ד יורדי לנכסיו בהכרח דאיירי
בחמס של תורה דהוי גזל בידו מ התורה ,דאי הוי בחמס דרבנ נמצא הגזל בידו הוא
מדרבנ וא"כ אי ב"ד יורדי לנכסיו והרי להדיא אמרינ בהדייני דבדרבנ לא נחתינ
לנכסיו דקי"ל כת"ק דר"י וכמ"ש הפוסקי וכ"פ הרמב" ספ"ו דכל מי שיש בידו גזל
של דבריה אי ב"ד יורדי לנכסיו ופשוט ,ולפי מ"ש לעיל א את"ל דהברייתא איירי
בכל גוונא א דיהיב דמי ואפילו דאמר רוצה אני משכחת לה דהוי גזל של תורה וכגו
שהוציאו הבעלי שטר מודעא דבכה"ג לא קנה והוי גזל מ התורה וא מסרב הרי ב"ד
יורדי לנכסיו.
 ,ãåîçú àìá øáåò äæ éøä íéø÷é íéîã åì ïúðù ô"òà òîùî æ"ôìכ נראה להדיא מדברי
הרמב" ז"ל פ"א וכמ"ש הרב המגיד ז"ל ש  ,א קשה טובא דבפ"י הל' עדות כתב
הרמב"  :וכ כל העובר על גזל של דבריה הרי הוא פסול מדבריה כיצד החמסני
וה הלוקחי קרקע או מטלטלי שלא ברצו הבעלי אע"פ שנותני הדמי הרי אלו
פסולי מדבריה ,
והיותר מתמיה מ"ש הר"ב כס משנה ש 
תנא הוסיפו עליה הגזלני והחמסני  ,ומקשה גזל דאורייתא הוא ומוקי לה בגזל
דרבנ ,ומדפרכי' הכי בגזל ולא בחמס משמע דמדרבנ הוא דפסילי ואע"ג דבפ"ק
דב"מ אמרינ לא תחמוד לאנשי בלא דמי משמע להו ,דמשמע לאנשי הוא דמשמע
אבל קושטא לא הוי ,כבר כתבו התוס' די"ל דה"פ דמשמע להו וקושטא הכי הוי נמי
ע"ש.
דאי כתב כ והלא להדיא מורה מדברי הרמב" פ"א הל' גזילה דקושטא לא הוי הכי
אלא אע"פ שנת לו דמי יקרי עובר בלאו ,ועיי בחידושי מהרי"ט לקדושי ובכה"ג סי'
ל"ד ובהגה' ב"י אות נ"ח.
ואלולי דברי מר היה אפשר לפרש דברי הרמב" דמאי דפסילי מדבריה היינו משו
דלאינשי בלא דמי משמע להו וכ ראיתי בהגה' מיימוני' שכתב על דברי הרמב" ז"ל
כא בהל' גזילה וז"ל 
וכ פי' ריב" והיינו חמס ואע"ג דלא פסלי' ליה לעדות אלא מדרבנ כדאיתא בפרק
זה בורר היינו טעמא שאי סבור לעבור בלאו דלא תחמוד אלא בלא דמי כדאמרינ
בפ"ק דב"מ לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ,פי' להו בלא דמי משמע אבל
לפי האמת כצ"ל לא תחמוד בדמי  ,ס"ה ע"כ.
וג מהר"א שטיי על מה שהקשה הסמ"ג ז"ל לפירוש הרמב" שהרי בפרק זה בורר
אומר דחמס שנות דמי אינו פסול אלא מדברי סופרי  ,כתב 
קשה לי מה היה ק"ל לרב המחבר שמא משו הכי כשר מ התורה הואיל ושוגג הוא
ומבי לא תחמוד בלא דמי כמו שפירשו התוס' בהדיא בפרק איזהו נש בדיבור
המתחיל שטר שיש בו ריבית וכו' ,וג הוא עצמו כתב לקמ כשהעבירה אינה כל כ
ידועה וקרוב העושה להיות שוגג שצרי להזהירו ואח"כ יפסול ,וי"ל שדעת הרב
המחבר הואיל והת תניא הוסיפו עליה החמסני כלומר מדבריה דווקא משמע
בכל עני שהוא מדרבנ אפילו א התרו בה  ,יע"ש.
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וא"כ א אנו נאמר לדעת הרמב" דאע"ג שנות דמי עובר בלא תחמוד מ"מ כשר הוא
מ התורה ]לעדות[ דלאינשי בלא דמי משמע להו ולא פסיל אלא מדברי סופרי  .וכמדומה
שכ"פ מהרי"ט ,אמנ לקמ כתבתי שאי נראה כ מדברי הרמב" .

וראיתי להרב ספר עצמות יוס פ"ק דקדושי ד יג ע"ג שרצה לחלק לדעת הרמב" בי
אמר רוצה אני ללא אמר רוצה אני ,דהיכא דאמר רוצה אני הוי חמס דרבנ והיכא דלא
אמר רוצה אני הוי חמס דאורייתא דעובר על לאו דלא תחמוד ,וסוגייא דהכונס בחמס
דאורייתא קאמר וה"ק הא דאמר רוצה אני לא קרינ ש חמס ,פירוש דאורייתא ,אבל
היכא דלא אמר רוצה אני קרינ ליה ש חמס ,זה נראה מוכרח לתר לדעת הרמב"
כדי שלא יסתור דבריו למ"ש בהל' עדות ע"ש.

ואי זה מוכרח שמדברי הרמב" ז"ל בספר המצוות שלו משמע שא א הבעלי מתרצי
בכ אח"כ אפ"ה עובר בלאו דלא תחמוד שכ"כ בלאוי רס"ו 
וביאור זה ,שא ראה דבר יפה אצל אחד א גברה מחשבתו עליו והתאוה בו עבר
על לא תתאוה .וא תתחזק אהבת הדבר ההוא עד שישתדל להגיעו אצלו ולא יסור
מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרנו לו או יחלי אותו אליו במה שהוא יותר טוב
ממנו ,הנה כבר עבר על לא תחמוד ג כ אחר שקנה הדבר שהיה לחבירו ולא היה
רצונו למכרו אבל הכביד עליו והערי עד שלקחו ויהיה שלו ,כבר עבר שני לאוי
לא תתאוה ולא תחמוד ,וא נמנע האיש ההוא מלמכור אותו או להחליפו לאהבתו
בדבר ההוא ,הנה הוא יקחהו באונס והכרח לחוזק אהבת הדבר ההוא בנפשו עובר
על לא תגזול ג כ ,הנה ההפרש שבי לא תתאוה ולא תחמוד.

ומדקאמר 'ולא היה רצונו למוכרו' ,לשו עבר ,ולא אמר ואי רצונו למוכרו ,לשו הווה,
משמע דמעיקרא הוא דלא היה רצונו אבל עכשיו עשה באופ שנתרצה בכ ,והיינו דקא
מסיי אבל הכביד עליו והערי עד שלקחו ,וכל העושה ערמה הוא באופ עד שמתרצה,
וז"ש 'ויהיה שלו' ,וא אינו אומר רוצה אני אליבא דכו"ע הרי הוא חייב להשיב ולא הוי
שלו ,וכ מוכח נמי ממ"ש בתחילה 'ולא יסור מחלות פניו' ,וכל המחלה פני אד על דבר
מה היינו שיתרצה על שאלתו ובקשתו ולא בכח שלא מרצונו.
 ìמסקנת המחבר דלרמב"ם עובר אפילו באמר רוצה אני וכמגיד משנה

ולכ לע"ד היותר נכו כמ"ש ה"ה ז"ל שדעת הרמב" דאפילו אמר רוצה אני עובר בלאו
דלא תחמוד ,וז"ש הרמב" ז"ל לקמ ואי לוקי עליו מפני שאי בו מעשה ,דא איתא
דאיירי בשלא אמר רוצה אני תיפוק לי' מטע שחייב להחזיר וכמו שהשיג עליו הראב"ד
ז"ל ש  ,אלא בודאי בהכרח צ"ל כמ"ש ה"ה ,ויישוב דברי הרמב" ע"פ דר זו ,וא"כ
בודאי שדעת הראב"ד בלבד הוא שאינו עובר בלאו אא"כ לא אמר רוצה אני ולא כ דעת
הרמב" ,

ומ"ש ה"ה דעת הר"א מפני שא אמר רוצה אני מקחו קיי ולא גרע מתליוהו וזבי
דאסיקנא פ' חזקת דזביניה זביני וכדאי' פ"י הלכות מכירה ,לאו למימר דהת בעי' נמי
שיאמר רוצה אני ,אלא ה"ק והרי הת אע"ג דלא אמר רוצה אני מקחו קיי וא"כ כא
שאמר רוצה אני אי זה גורע מהת לכשנאמר שלא יהיה מקחו קיי  ,וכוו ה"ה ז"ל
שסובר הראב"ד דכל היכא שעובר בלאו אי מקחו קיי ולכ נתקשה לו בהרמב" שכתב
דעובר בלאו ונמש בזה דאי מקחו קיי דלא משכחת לה אלא בשלא אמר רוצה אני
דאז אי המקח קיי ועובר בלאו מפני שא אמר רוצה אני מקחו קיי דלא גרע מתליוה
וזבי דאע"ג דלא אמר רוצה אני מקחו קיי וכ"ש זה שאמר רוצה אני ,וא"כ נמש מזה
בהכרח דאינו עובר בלאו בכה"ג ,ולא כ דעת הרמב" ז"ל אלא א כשיאמר רוצה אני
עובר בלאו ואפ"ה מקחו קיי אע"פ שעובר בלאו ,זהו פשט כוונת ה"ה ז"ל.
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ואע"ג שכתב ה"ה בפ"ד הל' אישות שדעת הרמב" והר"א לגבי תליוה וזבי א א לא
אמר רוצה אני מקחו קיי  ,והכא חזינ גבי חומד דדוקא א אמר רוצה אני מקחו קיי
וא לא אמר אי מקחו קיי  ,הת שאני דאיכא אונס גמור ואמרינ אגב אונסיה גמר
ומקני כמבואר בפ' חזקת ובפי' רשב" ש וכמ"ש ג"כ הרמב" פ"י הל' מכירה שמפני
אונסו גמר ומקני וכ"כ כל הפוסקי וה"ט דכל אשר לאיש ית בעד נפשו ,משא"כ הכא
דליכא אונס כלל דכבדות הרעי וההפצרה בו אי זה אונס .ועיי בהריב"ש סי' שצ"ט
והמוהרש" סי' ח' והביאו מוהרח"ש בקונטרס מודעא.
 ,íéîãá ãåîçú àì ø÷éòù ô"òàåאי הלשו מדוקדק דמ"ש דלהאי פירוש אמרינ דעיקר
הלאו לא אתא אלא דוקא היכא דיהיב דמי אבל א לא יהיב דמי אינו עובר בלאו זה
אלא בלאו דלא תגזול ,והא ודאי ליתא ,חדא דאי הדעת סובלו ,ועוד להדיא כתב הרמב"
לקמ דא גוזלו עובר בג' לאוי ,ג בספר החינו פרשת יתרו כתב דקרא איירי בי בדמי
בי בלא דמי  ,אלא כוונתו היא דאה"נ דקרא איירי ג בלא דמי אלא שעיקר לא תחמוד
בדמי  ,דבזה הווה הוא לאד לחמוד בדמי לא בלא דמי  ,שהוא עו גדול ואי אד
נעתק אליו במהרה ,א לא שלא יתננו בדמי גוזלו ממנו וכמ"ש הרמב" ואזיל ודו"ק.
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ג התוס' בפרק איזהו נש ד עב :כתבו בד"ה שטר וכו' ,א"נ אפילו ברבית דאורייתא
יש להכשיר דשמא לא תשימו לאינשי במלוה משמע להו ולא בעדי ולכ כשרי
כדאמרינ נמי לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ע"ש ,כנראה להדיא דס"ל דלפי
האמת א בדמי איירי ,וכ"כ בפרק המניח ד ל והרא"ש ש והביאו ראיה מהגאוני ז"ל
שלא מנו לעדי וערב בפסולי עדות ואע"פ שעוברי בלא תשימו ,והיינו סייעתא לזה
התירו ע"ש .וכ"כ ה"ה ז"ל בפ"ד הל' מלוה והביאו הרכ"מ פ"י הלכות עדות וכ"כ להדיא
התוס' ס"פ הכונס ד"ה חמס יהיב דמי :וכשלא אמר רוצה אני כדמפרש אבל מ התורה
אינו פסול אלא היכא דלא יהיב דמי אבל היכא דיהיב דמי כשר אע"ג דלא אמר רוצה
אני ,אע"פ שעובר על לאו דלא תחמוד ,הא אמרינ בב' אוחזי לא תחמוד לאינשי בלא
דמי משמע להו.
 ,øøåá äæ ÷øôá éøäù äæ ùåøéôì äù÷åלכאורה מוכח שהבי בדעת הרמב" דאפילו
אמר רוצה אני עובר בלא תחמוד וכמ"ש ה"ה ז"ל ולכ הקשה עליו מההיא דזה בורר,
דא הוא מבי כמ"ש הראב"ד דאינו עובר אלא דוקא כשלא אמר רוצה אני אי כא
קושיא די"ל דההיא איירי דאמר רוצה אני ,אלא שאינו מחוור בעיני ,חדא דהכי הו"ל לומר
דחמס שנות דמי ומתרצה המוכר אינו פסול אלא מד"ס ,ועוד אי מכח האי קושיא נייד
]הסמ"ג[ מהאי פירוש מי הכריחו לפרש בלא דמי משמע להו וכ הוא האמת שאי זה
משמעות הלשו אלא היה לו לפרש דדוקא בשלא אמר רוצה אני הוא דעובר בלא תחמוד
אבל באומר רוצה אני אינו עובר בל"ת והוי כשר מד"ת ורבנ הוא דפסלוהו.

והנכו דאפילו א נאמר דכוונת הרמב" היא כשלא אמר רוצה אני וכמ"ש הר"א אפ"ה
הקשה עליו דבפרק זה בורר אומר דחמס שנות דמי אפילו שלא אמר רוצה אני אינו
פסול אלא מד"ס והיינו ממ"ש ש מעיקרא סבור דמי קא יהיב אקראי בעלמא וכו' ,דמוכח
דכיו שנות דמי אי לנו לפוסל ואפילו שלא אמר רוצה אני דאל"כ העיקר חסר מ
הספר אי איירי בשאמר רוצה אני הכי הו"ל לומר מעיקרא סבור הא קאמר רוצה אני ,אלא
ודאי פשטיה מוכח דאפילו בשלא אמר רוצה אני לא מיפסל מדאורייתא ודו"ק.

והקשה מהר"ר אייזק שטיי ז"ל מה היה קשה לרב המחבר שמא מש"ה כשר מ התורה
הואיל ושוגג הוא ומבי לא תחמוד בלא דמי כמ"ש התוס' בפרק איזהו נש וכו' ע"ש,
ואני אומר כי זה לא נית ליאמר לדעת הרמב"  ,חדא מצד לשונו שכתב בפ"י הל' עדות
העובר על גזל של דבריה ה"ה פסול מדבריה כיצד החמסני וכו' ,וא איתא דפסולו
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אינו אלא מפני שהוא שוגג ומבי לא תחמוד בלא דמי אבל האמת הוא דאפיל בדמי
הזהיר הכתוב לא תחמוד ,היכי קרי ליה גזל מדבריה והרי גזל גמור מ התורה הוא
ומוציאי אותו בדייני  ,ועוד מצד לשו הש"ס דקראמר מעיקרא סבור דמי קיהיב אקראי
בעלמא וכו' היינו דהגמ' בא לתק הא דתני הוסיפו ,והיינו דמעיקרא לא רצו לפוסל
ולמנות בשאר הפסולי מד"ס ולבסו נמנו וגמרו ופסלינהו והוסיפו אות בהדי אינ
הפסולי מד"ס ,והרגיש הש"ס מעיקרא מאי סבור דלא פסלינהו ולבסו מאי סבור דפסלינהו,
ומשני מעיקרא סבור דמי קיהיב אקראי בעלמא וכו' ,וא איתא דהאמת הוא דאפילו
בדמי הזהיר לא תחמוד אלא שה שוגגי שמביני לא תחמוד בלא דמי א"כ מעיקרא
נמי היה לה להצריכ שיזהירו דקא עברי בל"ת ולמיפליגהו ,אלא בודאי פשטיה מוכח
דמעיקרא דקיהיב דמי לא היה ש שו איסור כלל ועיקר ,ואולי אפשר שזהו ג"כ כוונת
תירוצו של מהר"א שטיי וקיצר בדבר ודו"ק.
 ìבדעת התוס' ]תירוץ הראשון[ "וכן הוא האמת"

 ,úîàä àåä êëå åäì òîùî éîã àìá ùøôì ùéå :íùוכ"כ התוס' בפרק זה בורר ד"ה מעיקרא
סבור דמי קיהיב 
וא"ת וליפסול מדאורייתא דקעבר אלו דלא תחמוד וי"ל דלא תחמוד משמע דלא יהיב
דמי וכי יהיב דמי ליכא לאו דמיוד כלל ,וא"ת הא אמר בב"מ לא תחמוד לא תחמוד
בלא דמי משמע להו דמשמע לאינשי דוקא הוא דמשתמע כ אבל ה טועי דלא
תחמוד הוי אפילו בדיהיב דמי וי"ל דמשמע להו דקאמר ר"ל נמי דכ הוא האמת
ע"ש.

ואיכא למידק אמאי לא אמרו דלעול דלא תחמוד א בדמי איירי וכמו שהעלו בדעת
ז"ל מעיקרא וכדמוכח פשט ההיא דב"מ ,והא דלא מיפסלי מדאורייתא היינו משו שה
טועי ומשתמע להו להו דקרא איירי דוקא בלא דמי ובכה"ג לא )פסילי( מדאורייתא וכמו
שכ כתבו ז"ל בפרק המניח וס"פ הכונס ופרק אז"נ ,וי"ל דלא ניחא להו בהאי פירוש
דלישנא דה סוגיא לא סגיא בהכי דא"כ היכי קאמר מעיקרא סבור דמי קיהיב אקראי
בעלמא הוא דמה בכ כיו דעברי אלאו דאורייתא דלא תחמוד היה לה לפוסל מדרבנ
מיהא לפי טעות אלא ודאי דפשט סוגיא מוכח דכיו דיהיב דמי לא עברי בלאו ולפי
שלא היו רגילי בכ כי אקראי בעלמא לא פסלינהו רבנ מעיקרא שהיה ע"י פיוס וחלות
פני המוכר והפצר בו עד בוש וזה לא יתמיד דהא א לא היה מטה אוז המוכר לפיוסו
וחלות רעיו לא היו חוטפי מידו וא"כ אי בכ כלו  ,כיו דחזו דקחטפי גזרו בהו רבנ
א באות שלא היו חוטפי כי א ע"י פיוס וחלות ופסליהו לכולהו ודו"ק.

וכ יש להוכיח ממ"ש בב"מ ד ה' בלא דמי משמע להו וא"ת ת"ל מלא תגזול וי"ל
לעבור עליו בב' לאוי וא"ת והא כי יהיב דמי נמי חמס הוא כדמוכח בהכונס וכו' ,וא
איתא דס"ל דקרא איירי א בדמי ולא מיפסלי מדאורייתא לפי שה טועי בדעת מה
ק"ל מההיא דפ' הכונס אה"נ דהאמת הוא א כי יהיב דמי הוי חמס ואפ"ה לא מיפסלי
מדאורייתא לעדות ולשבועה לפי שה שוגגי וטועי דקרא לא משמע להו אלא בלא
דמי ,ומה לה להביא סוגיא מרחוק והרי לשו הש"ס הפתוח לפניה נכו בפיה דקאמר
לאינשי משמע להו דמוכח לאינשי דוקא הוא דמשתמע להו כ אבל ה טועי שאי
האמת כ וכמ"ש בפרק ז"ב וג' מקומות אחרי הנז"ל ,אלא בודאי שה תפסו במושל
דכונת הגמרא היא דר"ל דכ הוא האמת דלא מסתבר להו דא האמת הוא דקרא איירי
א בדמי לא מיפסלי מדאורייתא בשביל מה שה טועי בדעת העכור דבודאי כמה
פעמי דרשי רבנ בפרקא בפני קהל ועדה להוציא מלב טעות דהאמת הוא דקרא איירי
א בדמי וכמו שדרשו כמה מקראי קדש שאי הבנת כמו שמביני העמי האר ,ולכ
נתקשו שפיר מהכונס דמוכח דחמס הוי א דיהיב דמי ,וא"כ הרי הוא פסול מד"ת לעדות
ולשבועה וכו',
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ומה שתירצו דחמס לא פסול לעדות אלא מדרבנ מדתני בפ' זה בורר וכו' אי כוונת
ז"ל דמדאורייתא לא פסילי לפי שה טועי ורבנ הוא דפסלינהו דא"כ מי הכריח לסיי
ולומר וחמס דקרא דלא יהיב דמי ושלהי הגוזל דמייתי קרא דמחמס בנ"י אפילו אי יהיב
דמי אסמכאת בלעמא היא וכו' ,דא א נאמר דחמס דקרא אפילו יהיב דמי וההוא קרא
דרשה דמורה וחלוטה היא אפ"ה לא פסילי מדאורייתא לפי שה טועי בדעת דחמס
דקרא איירי דוקא בלא דמי ואינ יודעי ההיא סוגיא דהגוזל.
אכ כוונת ז"ל שה בקושיית הבינו דחמס דשקיל וטרי בהכונס היינו בחמס דקרא
ולכ נתקשו מינה ותירצו דחמס לא פסיל אלא מדרבנ דמדאורייתא אי ש איסור בדבר
דלא קעברי בלאו דחמס דקרא דעובר בלאו היינו דוקא דלא יהיב דמי וחמס דשקיל
וטרי בהכונס היינו בחמס דרבנ והאי עלה דתניא בפרק ז"ב וכ"כ בהכונס וההיא דהגוזל
אסמכתא בעלמא היא,

ובזה ניחא דמה שהקשו מעיקרא ת"ל מלא תגזול ותירצו לעבור בב' לאוי לאו היינו למע
דעת כל ע"ה הטועי בדעת הטפש כי א לדיד חכמי האמת שיודעי כי כ הוא האמת
ת"ל מלא תגזול ותי' נכו.

והנה לעני מה שהקשו ת"ל מלא תגזול נראה לענ"ד לומר דלא תחמוד אצטרי אפילו
שזה מפייסו ומחלה פניו ומפציר בו שיתננו לו במתנה גמורה משא"כ לאו דלא תגזול
שהוא כמו ויגזול את החנית מיד המצרי שחטפו מידו ולקחו בחזקה ,ואי כוונתו שיתננו
לו במתנה ,ועד בשחק נאמר ששוב ראיתי בספר אסיפת זקני כתוב על דברי התוס' וז"ל:
וי"ל דתרי גווני גזל ,חד כמו ויגזול דוד את החנית דנוטל בחזקה ,וחד דמשתדל ע
בעליו עד שנותנו לו ,ודכוותה תרי גוונא חמס ,חד שחצו לקחת מיד הבעלי ונות
דמי א על פי שלא יאמר רוצה אני ,וחד שמשתדל ע חברו עד שיאמר רוצה אני,
וזהו החמס שהוסיפו עליה  ,וחמס דהכא להא דמי ,ולא כ פירש התוספות .מורנו
הרב נר"ו ע"ש,
עוד הובא ש ]באסיפת זקני וכ"כ בתוס' הרא"ש[:
כתב הרא"ש :למאי דמסקינ דלא אמרינ מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא מצינ
למימר דלא תחמוד לאינשי אפילו בדמי משמע להו ופסול מדאורייתא ואע"ג דחשיד
לעבור על לאו דלא תחמוד לא חשיד אשבועתא ,וחמס דאורייתא היינו היכא דיהיב
דמי ולא אמר רוצה אני והוסיפו עליה אפילו אמר רוצה אני ,והאי דקאמר בסנהדרי
מעיקרא סבור דמי קא יהבי להו ה"פ מעיקרא סבור אע"ג דאי לא יהבי דמי לא מהני
ביה כפייה דתליוה ויהיב אי מתנתו מתנה מ"מ כיו דדמי קא יהבי מהני ביה רוצה
אני כשכופהו לומר כ דתליוה וזבי זביניה זביני,
ומיהו קשה דכיו דבלא רוצה אני הוי פסול מדאורייתא וזה שהוסיפו חכמי אי טוב
יותר ממנו אלא שאומר רוצה אני דתרוייהו דמי קא יהבי א"כ לא היה לו לתלמודא
לומר מעיקרא סבור דמי קא יהבי ולכ כשר כיו דההוא דפסול מדאורייתא יהיב נמי
דמי אלא היה לו לומר מעיקרא סבור הא קאמר רוצה אני ,ונראה לי דלא קשה דלא
היו פוסלי מדרבנ היכא דאמר רוצה אני אלא משו דלפעמי באי לגזול בלא דמי
אבל משו דילמא יקח ממנו ולא יכופנו לומר רוצה אני כיו דמ"מ יהיב דמי בשביל
זה לא היו פוסלי אותו כשאמר רוצה אני ,הוצר לומר מעיקרא סבור דמי קא יהבי,
ע"כ.
ולפ"ז מ"ש ש בגמ' כיו דחזו דקא חטפי גזרו בהו רבנ ,היינו כפשוטו שהיו חוטפי
ולוקחי בלא דמי גזרו בהו רבנ ג על הלוקחי בדמי אפילו שמתפייסי את הבעלי
לומר רוצה אני .וזה נ"ל שזהו ג"כ דעת הרמב" שכתב בפ"י הל' עדות החמסני וה
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הלוקחי קרקע או מטלטלי שלא ברצו הבעלי אע"פ שנותני הדמי הרי אלו פסולי
מדבריה  ,דהיינו לומר אע"פ שנותני הדמי דהו"ל כההיא דתלויה וזבי זביניה זבי
וכמ"ש פ"י הל' מכירה דהמכר קיי ואינו עובר בלאו ,אפ"ה פסלינהו רבנ וגזרו בה
כדי שלא ירגילו עצמ בכ ויבאו ליקח בלא דמי דאז הויא פסולייהו מדאורייתא ואטו
הני גזרו באינ כנ"ל נכו.

אבל התוס' כתבו ש  :ועי"ל דהכא ה"ק דמי קא יהבי והיו מפייסי אות עד שיאמרו
רוצה אני א"כ לא עברי אלאו דלא תחמוד כיו דחזו דשקלי בע"כ ולא היו חוששי א
יתפייסו פסלינהו ע"ש ,כלומר פסלינהו לכולהו א לאות שהיו מפייסי לבעלי שאמרו
רוצה אני ,וזהו ג"כ כונת רש"י ע"ש ובאמת דתפיסת הרא"ש ז"ל היא נכונה דהעיקר חסר
מ הספר.
 :ùéà úùàáî úéáá øéîçä åéøáã éôìå :íùופירש מהר"ר אייזק ז"ל :לפי שאסור בבית
רע אפילו תאוה גרידא שהיא בלב ובאשת איש כתב לא תחמוד ולא אסר אלא חימוד
דהיינו שיעשה מעשה יע"ש ,והרב בעל לח משנה כתב :כל המתאוה וכו' אע"ג דבאשתו
לא כתיב לאו דלא תתאוה אלא לא תחמוד וכו' הא כתיב וכל אשר לרע והכל בכלל,
ובסמ"ג כתב ולא יתכ וכו' נראה מדבריו דלא היה לו בספר' רבינו ז"ל כל המתאוה בית
ואשתו וכו' דא"כ היה לו להקשות דאי עובר באשתו בלא תתאוה ,אבל אני תרצתי הכל
לדעתו דהוי בכלל כל אשר לרע ע"ש,

אמנ אי זה מספיק ומכריח להרמב" ז"ל לעשות מצוות חלוקות מאחר דבדברות
ראשונות כתב וכל אשר לרע ואפילו הכי הוצר הכתוב לפרט אשתו ולא כלל אותה
בכלל כל אשר לרע וכמו שמצינו באחרונות ,א אמנ האמת יורה דרכו כי הרמב" לא
מדעתו וסברתו עשא מצוות חלוקות אלא כי כ מצא מבואר במכילתא ומביאו בספר
המצות שלו וכ"כ ה"ה ז"ל לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החימוד בפני עצמו ,ונ"ל
שדעת הרב ז"ל שחיוב התאוה זו היא שיתאוה לקנות בדמי שלא ברצו הבעלי ע"ש.

 ìאשת רעהו

ובספר "משמרת המצוות" ]להר"ר יהושע בנבנשת אחיו של כנה"ג ז"ל[ כתב על דברי רבינו
המחבר ]הסמ"ג[ 
אי יבליע מ"ש במכילתא מה להל דבר שיש בו מעשה א כא דבר שיש בו מעשה,
שנראה דחימוד מיקרי בשעת לקיחה ,וכבר נודע ג"כ דתאוה היא בלב יגיד עליו הכתוב
תאות לבו נתת לו וזולת זה ,ועוד מ"ש תאוה מביאה לידי חימוד חימוד מביא לידי
מעשה גזל ואילו הדבר אחד כסברתו מאי מביא לידי חימוד שיי כיו שהכל דבר
אחד ,ומה שהקשה על הרב דאי יחמיר בבית מבאשת איש זה אינו דהיכא דשיי
למדרש חימוד ותאוה פלגינ ליה דדר בני אד לעשות כ אבל באשת איש אי דר
בני אד להרבות רעי ולהפציר לקחת את אשתו לעיניו ,ולכ לא תחמוד דכתיב ביה
שלא להתאוות בלב ויאמר מה נאה אשת פלוני ,ולכ בדברות ראשונות כתוב ב'
פעמי לא תחמוד בית רע לא תחמוד אשת רע לחלק ולומר דאי עני החמדה
האמורה בשניה אחד דיש הפרש בי זו לזו ,אמנ בבית ובשדה ושור וחמור דאית
סברא לחלק בי תאוה לחימוד דשכיחי אינשי דמפצירי לקחת אשר לרעה ומצינו
בה תרי לשיני תאוה וחימוד דרשי כל א' לעניינו כאמור ,דייקא נמי הכי מלשונו
שכתב בהל' גזילה כל החומד עבדו או אמתו או ביתו או כליו של חבירו או כל דבר
שאפשר לו שיקנהו והכביד עליו רעי וכו' ,ובסמו כל המתאוה ביתו או אשתו ]וכו'[
הרי שבעני החימוד לא כתב אשתו והתנה בו ג"כ כל דבר שאפשר לו שיקנהו לאפוקי
אשתו ,עכ"ל.
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ואני אומר נהי דבאשת איש אי דר בני אד להרבות רעי ולהפציר לקחת את אשתו
לעיניו ואיננה כמו שאר דבר שאפשר לו שיקנהו מ"מ הרי משכחת לה דעל ידי ערמה
ותחבולה ובדבר שקר יקחנה לו לעיניו ,וכאותה שאמרו בפרק הנזיקי ד נח 
אר"י א"ר מ"ד ועשקו גבר וביתו איש ונחלתו ,מעשה באד אחד שנת עינו באשת
רבו ושוליא דנגרי הוה פע אחת הוצר רבו ללות א"ל שגר אשת אצלי ואלונה
שיגר אשתו אצלו שהה עמה ג' ימי קד ובא אצלו א"ל אשתי ששגרתי ל היכ
היא א"ל אני פטרתיה לאלתר ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדר א"ל ומה אעשה
א"ל א אתה שומע לעצתי גרשה א"ל כתובתה מרובה א"ל אני אלו ות לה כתובתה
עמד זה וגרשה הל הוא ונשאה וכו',

ואי ספק כי אותו האיש משעה שנת עיניו באשה עליה עבר בלא תתאוה ומשו לא
תחמוד יפיה בלב ,וכשנשאה ועשה מעשה עבר בלא תחמוד אשת רע ,וא היו ש שני
אנשי עברי שהכירו בו בערמתו ותחבולתו אשר עשה לקחת אותה לאשה והתרו בו
שלא יקחנה כי עובר הוא בלא תחמוד ולא שמע עליה  ,בודאי דבר מלקות הוא לפי
טעמו של הראב"ד ז"ל כי אינו נתק הלאו בחזרה שהרי נאסרה על הבעל ,ואי ספק שרבו
ירד לסו דעתו של תלמידו במה שעשה ונמצא שלקחה לעיניו ונתחרט על מה שגרשה
ונמצא הגט בטל למפרע והרי היא עדיי אשת איש וז"ש ש ואמרי לה על ב' פתילות
בנר אחד ופרש"י ז"ל אשת איש ע"ש] .עיי לעיל ספר חסידי כת"י פארמא ??[

וז"ל הזוהר פרשת ואתחנ 
אר"י מאי ולא תתאוה כיו דכתיב ולא תחמוד דהא בהאי סגי א"ל זכאי אינו מארי
קשוט חמידא חד דרגא תאוה דרגא אחרא ,חמידא דאי יכיל אזיל למיסב דיליה בגי
ההיא חמידא דנקט אזיל למיעבד עובדא תאוה לאו הכי דהא אפילו דלא ינקוט אורחא
למיה אבתריה והא אוקמוה חבריא ע"ש==] .לתרג ולבאר דבריו==

] :ã"éø ïéåàì â"îñì :øôñ úìéâîז"ל הסמ"ג :הרשעי פסולי לעדות מ התורה...
ועוד יש רשעי שה בני תשלומי ואינ בני מלקות הואיל ולוקחי ממו
שאינו שלה בחמס פסולי שנאמר כי יקו עד חמס באיש[ ô"òà íéðñîçäå íéáðâä ïåâë
.ì"ëò ,'åëå áðâ åà ìæâù äòùî úåãòì ìåñô äæ éøä øéæçäù

וכ"כ הרמב" ]הל' עדות[ פ"י ,ודקדק הכס"מ 
דמשמע מדברי רבינו דחמס מדאורייתא פסול ,ואע"פ שרבינו ירוח כתב שיש מי
שסובר כ ,דבר תמוה הוא דבהדיא אמרינ בפרק זה בורר ש דמדרבנ הוא דפסול
דאהא דהוסיפו עליה החמסני אמרינ מעיקרא סבור דמי קא יהיב אקראי בעלמא
הוא כיו דחזו דחטפי כלומר בע"כ של בעלי גזרו בהו רבנ ,ולכ נ"ל דחמסני
הכתוב בספרי רבינו ט"ס הוא וצרי להגיה גזלני במקו חמסני ולגירסת ספרינו
צ"ל דחמסני דקאמר הכא רבינו לישנא דקרא נקט והרצו בו גזלני תדע דקתני סיפא
מעת שגנב וגזל וא איתא דדוקא נקט או חמס מבעי ליה ,ועוד דלקמ בסמו כתב
דחמסני פסולי מדבריה :

ובודאי שכצ"ל בדברי הסמ"ג ובפרט לפי מש"ל לאוי קנ"ח ,א קשה טובא דהרמב"
כתב בפרק י"ב :פסולי עדות שה פסולי משו ממו שחמסו או שגזלו אע"פ ששלמו
צריכי תשובה והרי ה פסולי עד שיודע שחזרו בה מדרכ הרע .וכ"כ בסמ"ג ]לקמ[,
הרי דא שכתבו או שגזלו כתבו נמי שחמסו ,וא כדברי מר היינו חמס היינו גזל.
ולכ נ"ל דלפעמי חמס נמי פסול מ התורה ,וכגו שמסר מודעא דאז המכר בטל ,וכמ"ש
הרמב" בהל' מכירה ומיד שנתברר שמסר מודעא וקא תבע החפ ממנו נמצא למפרע
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שהחפ היה שרוי אצלו בגזלנות והרי הוא נפסל למפרע ,וא דהמוכר אמר רוצה אני הרי
הוא ניכר שהוא מחמס האונס ,ודוקא לעני גט נת טע הרמב" בה"ג שהוא אונס את
עצמו בדעתו הרעה ויצרו תוקפו ,וכ נמי הגנב שגונב בסתר ואינו נודע לבעלי באותה
שעה ואחר שעברו כמה ימי נתברר בב"ד שזה גנב ,הרי הוא נפסל למפרע מעת שגנב.
ולזה נ"ל שהוצר הרמב" ז"ל לומר מעת שחמס כצ"ל או שגנב ,דלכאורה נראית שפת
יתר דהא ודאי פשיטא בכל הפסולי בעבירה דמעת שעשו העבירה נפסלי ,אלא בודאי
דהא אתא לאשמועינ דאע"ג דבשעה שהעיד לא נודע חמסנותו דא שנודע שלקח באונס
מ"מ לא נתברר שמסר מודעא ושלא גמר והקנה ואדרבא מא דחזא סבר דאגב אונסו גמר
ומקני ודלמא ?? שכ היה ומה ג א אמר רוצה אני ,וא"כ אותו עדות שהעיד זה יכשר
ומכא ולהבא שנתברר שמסר מודעא ושלא גמר והקנה יפסל ,וכ בגנב שאי הבעלי
יודעי בו דמפני זה איכא מ"ד דסת גניבה יאוש בעלי ובפרט שכ פסק הרמב"  ,א"כ
הו"א אותו עדות שהעיד כבר יכשר ומכא ולהבא שנתברר שלא נתייאש ותבעו בב"ד
יפסל וכמ"ש רבא ואביי בעד זומ ...
והא דאמרינ בזה בורר ופסקו הרמב" ז"ל לקמ דחמסני פסולי מדבריה היינו דוקא
היכא שנתברר בב"ד שלא מסר מודעא וגמר והקנה ,דאז לא מפסל מדאורייתא כיו שנתרצו,
ורבנ גזרו בהו ופסלינהו כדי שלא ירגילו עצמ בכ ויבואו ליקח בלא דמי  ,ואפילו
בדר מתנה דאז פסול מד"ת שעובר בלאו דלא תחמוד ,דהא קיי"ל תלוהו ויהיב אי מתנתו
מתנה ,וגזרו רבנ באינ אטו הני ,ואה"נ דג אות הלוקחי בדמי ולא נתרצו הבעלי
וכגו שמסר מודעא דאז המקח בטל וקעבר בלא תחמוד הוו פסולי מד"ת ,אלא דלא
גזרו רבנ כ"א דוקא בעבור אות שלוקחי בלא דמי וכמ"ש בלאוי קנ"ח בס"ד.
אלא דכל זה היינו לדעת הרמב"  ,אמנ הסמ"ג כתב ש דהלוקחי בדמי אע"פ שלא
נתרצו הבעלי אינ עוברי בלא תחמוד וה כשרי לעדות מד"ת ,וא"כ בהכרח זה
שכתב כא לקמ דהחמסני פסולי מדבריה היינו פשוטו כמשמעו שלוקחי שלא ברצו
הבעלי שאינ מתרצי כלל ,ומ"ש נמי משו ממו שחמסו וכו' ,צ"ל בדוחק דנקטיה
משו פסולא דרבנ דאית בהו,
והיותר נכו כפשוטו וכגו שחמסו ליקח בדר מתנה באונס וכפיה ,וכההיא דקי"ל תלוהו
ויהיב אי מתנתו מתנה ,ובודאי פשיטא דעובר בלא תחמוד דהא לא יהיב דמי ,ולא דמי
לגזל שחוט בחזקה ואינה לוקחה בדר מתנה שיתנוהו לו הבעלי  ,ולפ"ז החמסני
שכתב בכא שה פסולי דאורייתא איירי נמי בכה"ג שחומסי ואונסי ליקח בדר
מתנה ,וא"צ להגהת מר ז"ל ,א מ"ש מעת שגנב או שחמס ,ג מה שהביא זה הפסוק
כי יקו עד חמס וגו' ,לא מצאתי לו יישוב וצ"ל דאשגרת לישנא דרבי' ז"ל נקט ולא חש
לדקדק.
 ìבספר המצוות כתב הרמב"ם דחמסנים פסולים מן התורה

ודע דהרמב" בספר המצות שלו מצות ל"ת רפ"ו כתב :הזהיר הדיי שלא לקבל עדות
בעל עבירה ומעשות דבר על פי עדותו והוא אומרו אל תשת יד ע רשע ובא הפירוש
אל תשת חמס עד ,להוציא החמסני והגזלני שה פסולי לעדות שנאמר כי יקו עד
חמס באיש ,וכ"כ בספר החינו בפרשת משפטי  ,ונתבאר מכא שדעת הרמב" ז"ל
שהפסוק דכי יקו עד חמס באיש ,גילה וחיזק דפירוש הפסוק הוא אל תשת חמס עד,
ומפני זה הוא שהביא בספר היד זה הפסוק דכי יקו וגו' ,ודו"ק.

 :è"ä à"ô äìéæâ 'ìä :êìîì äðùîכל החומד עבדו או אמתו כו' ה"ז עובר בל"ת
שנאמר לא תחמוד .מבואר במכילתא כמ"ש ה"ה .וז"ל מהרש" ח"ב
סי' קע"ט מ"מ אי מקו להכחיש שהדי נות שקונה המולק"י להוציא את היהודי המחזיק
מחזקתו נקרא רשע דהא אפילו המהפ אחרי החררה לקנותה אע"ג דאכתי לא מטא לידיה
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ולא קנאה ובא אחר ונטלה נקרא רשע כ"ש בקונה מולק"י מהבית שישראל חבירו מחזיק
בה ומטא לידיה וזכה בה כמה ימי דודאי נקרא רשע ועובר על לאו דלא תחמוד בית
רע א א יפרע לו דמי שויי חזקתו כו' יע"ש .ויש לפקפק בהוראה זו כי לא מצינו
שיקרא רשע במי ששכר בית ובא אחר ולקחה ודוק) .א"ה כתב ה"ה ואע"ג דאמר רבא
בתמורה כל מלתא וכו' ועיי במ"ש הרב המחבר פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה א'(:
] :áäæä ãéáøלהר"ר דוב בר טריוויש ,בתקופת הגר"א[ פרשת יתרו :לא תחמוד,
במכילתא ורמב" ריש הל' גזילה וחו"מ סי' שנ"ט שעשה אשר חמד,
ובסמ"ק סימ י"ט דאיסורא איכא בלב ,ועי' בנמוק"י פרק זה בורר )כה( ב' שיטות בהא
דאמר ריש מס' מציעא לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע ג טועי ה או האמת הוא
כ ,ומכל מקו לית נפק"מ לדינא דא דטועי ה א"א לפוסל לעדות דטועי ה כמו
שקוברי המת ביו"ט ראשו בחו"מ סי' ל"ד ,ומה"ט כתב סמ"ג לאוי קנ"ח דמשביעו שמא
עיניו נת בו הא חמס הוא י"ל שטועה וכו'.
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ש  :בית רע ,כתב משנה למל ריש הלכות גזילה הקונה בית שיש לו מחזיק עובר על
לא תחמוד בית רע כ"כ הרש" ואיהו פקפק עלה ובכנה"ג ריש סימ ק"ל כתב איפכא
ועיי ריב"ל סימ ס"ג וח"ב סימ פ' אתי עלה מכח לאו דלא תסיג גבול רע ,ומתו
דבריה דבמנהג ותיקו המדינה תליא ,אבל המחוור בעיני מה שכתב בספר חוט המשולש
ח"ג לר' אברה אב טוואה )סי' כ"ד( אחד קנה ספרי משוללי אע"ג דאי צרי להחזיר
ככתוב פרשת חקת והוא נלח במל מואב וגו' ,מ"מ השוללי אינ יודעי עני ספרי
ולא מכר כ"א כנייר בעלמא ולא זכה הקונה ביתרו שווי  ,ומייתי ראיה מהקונה בית
מכותי שיש לו מחזיק דלא היה להכותי זה הזכות וא"כ הקונה ממנו הרי הוא כמותו ולא
יותר ,הרי כתב דהא פשיטא ליה עד שלמד ממנו די הספרי ודבריו מתקבלי על הלב
וכ עמא דבר.
 :ñîçá åà ä"ã :'à óéòñ çë ïîéñ øæòä ïáà ò"åù :à"å÷ :äð÷îäעיי בבית שמואל
]נעתק לעיל >?<[ שהביא קושית הב"י על הטור חו"מ סימ ל"ח שכתב חמס
הוא גזל דבריה דהא הטור כתב לשו הרמב" בסימ שנ"ט אפילו נת דמי והפציר
עד שמתרצה הרי עובר על לא תחמוד ,ובאמת קשה כ על הרמב" שכתב בפ"י מהל'
עדות וכ העובר על גזל דבריה הרי הוא פסול מדבריה כיצד החמסני וה הלוקחי
קרקע ,ולמה קרא לו גזל דבריה הא עובר על לא תחמוד.

ונראה לענ"ד דסבירא ליה להרמב" דאינו עובר על לא תחמוד עד שקנה אותו קני גמור
להיות שלו כדמשמע מלשונו כמבואר בטור שכ' לשונו :ואינו עובר בלאו עד שיקנה החפ
שחומד ,ר"ל שיעשה בו קני כגו שנת דמי ואמר הנגזל רוצה אני וקי"ל תלוי' וזבי
זביניה זביניה ,או אפילו לא אמר רוצה אלי וקנה בשינוי מעשה ,אבל א לא אמר רוצה
אני ולא קנה אותו בשינוי מעשה אינו עובר על לא תחמוד עד שקנה אותו מבעליו דאינו
אלא כשחומד דבר של חבירו דכל מקו שהוא ברשותא דמריה איתא ,אבל כשקנה אותו
החפ עובר על לא תחמוד וא כ חמס שלא ראינו שקנה אותו בשינוי ה בכלל גזלני
דבריה .

ובזה מיושב מה שהקשו תוס' בב"מ ה :גבי הא דלא תחמוד בלא דמי משמע דתיפוק ליה
דעובר על לא תגזול וי"ל דעובר על שני לאוי ,והוא תמוה דהא הקשו תוס' בר"פ איזהו
נש ד"ה לעבור עליו בשני לאוי דלקומי אגזל ולעבור עליו בב' לאוי וי"ל כיו דלא
מלקי אגזל גופא מש דניתוק לעשה הכא נמי א כ לא שיי לעבור עליו בשני לאוי,
ולפמ"ש אתי שפיר דאיכא בגזל תרי לאוי אחד על הדמי ואחד על החפ ,דלא תגזול
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עובר על דמי אפילו אינו קונה החפ ,ולא תחמוד עובר על החפ בשעה שעושה בו
קני ומשמע להו לאינשי דוקא בלא דמי אבל האמת הוא שעבר על לא תחמוד בשעת
קני אפילו נת דמי  .וכ משמע בריש תמורה )ו (.דמקשה הש"ס על רבא דאמר כל
מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ממתניתי דהגוזל עצי ועשא כלי
וכו' ,ואמר ש במסקנא דשינוי קונה איכא בינייהו ,ולכאורה אינו מוב דמה מקשה הא
עבר כבר על לאו דגזילה בשעה שגזלה ובשעת קני לא עבר מידי ,ולפמ"ש א"ש דבעת
שקנה החפ עצמו עבר על לאו דלא תחמוד.

ובזה יש ליישב מה שחשב הרמב" ש החמסני בי פסולי דאורייתא שכתב הגזלני
והחמסני וכתב הב"י בסימ ל"ד דטעות סופר היא מ"ש והחמסני  ,ולפמ"ש יש ליישב
דבתחילה מיירי כשהחמס קונה אותו ועשה בו קני וכמ"ש ש דפסול משעה שחמס וא
דאמר בריש ב"מ דלא תחמוד בלא דמי משמע להו סבירא ליה להרמב" דהיינו לפי
הסלקא דעת דאמרינ מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא אבל לפי מה דמסיק דלא
אמרינ מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא י"ל דהדר מסברא זו וכמ"ש בס' שיטה
מקובצת ש בב"מ בש הרא"ש ז"ל ,ומ"ש בסו דבריו דחמס גזל דבריה כיצד החמסני
וכו' היינו כמו שמפרש ש כגו שגזל קרקע או חט מטלטלי כיו דבקרקע אינו קונה
אותה כלל וכ מטלטלי בשעת חטיפה מש"ה אינו פסול אלא מדבריה  ,ובזה ממילא
מסולק תמיהת הב"י על מהרי"ו שכתב חמס פסולי מדאורייתא:

] :'åëå éøëð úáéðâá åà ìæâá äùã÷ :ä"âäá íù ä"ã :à óéòñ êùîäá íùבתו דבריו[
...אמנ נראה לפענ"ד דהא דמשמע מכל הפוסקי דא גזילת עכו" מותר קונה אותה
הישראל מיד וא אסור אינו קונה אותו עד שיעשה בו שינוי ,נראה דהיינו טעמא משו
דקי"ל בריש תמורה כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ופרי הת
והרי גזל אפ"ה קונה בשינוי ושני דאמר רחמנא כעי שגזל יחזיר ,אבל קוד לכ ממילא
דאינו קונה במשיכה משו דאמר רחמנא לא תעביד וה"ה בגזל עכו" למ"ד דאסור אפילו
לאביי דסבירא ליה דמהני הרי אמרה התורה בפירוש והשיב הגזילה שאינו קונה במשיכה,

ולפי זה נראה דלפמ"ש לעיל גבי חמס הא דכתב רחמנא תרי לאוי לא תגזול ולא תחמוד
כמ"ש תוס' בריש ב"מ ד ה' ,דלא תגזול קאי על דמי שיווי החפ אבל א נות דמיו
לא עבר על לאו דלא תגזול ,ולאו דלא תחמוד קאי על גו החפ דכל שחמדו וקנאו
להיות שלו עובר על לאו דלא תחמוד כמ"ש הטור בסימ שנ"ט בש הרמב"  ,א כ
בלאו דלא תחמוד כתיב מפורש בית רעי וכל אשר לרעי ,ובגזילת נכרי ליכא אלא לאו
דלא תגזול אבל לא תחמוד נתמעט מרע ,כשנות דמיו אי בו איסור ,א כ שפיר קנה
אותו כמ"ש לעיל דהא דאמר בריש תמורה בגזל דאמר רחמנא לא תעביד היינו לאו דלא
לחמוד דלאו דגזילה כבר עבר משעה שגזלה.

] :äîëçä ïéòîתרי"ג מצוות ,להג"ר נח חיי ברלי ז"ל מח"ס עצי אלמוגי  ,ד
יב :[.זה גורל מנת מדי שחננ אלהי בנחת ושובה ,זכה במקח
אל תתאו לשל רע מדוד והכא הבאה רבה ,זה רעה חולה רקב עצמות כל ימיו ישכב
למעצבה ,זה ימות בנפש מרה ולא אכל בטובה.
זה לאו דלא תחמוד ,ובמצות ל"ת סי' רס"ה הביא הרמב" לשו מכילתא יכול אפילו
חומד בדבר ]בדיבור[ ת"ל לא תחמוד כס וזהב מה להל עד שיעשה מעשה א כא עד
שיעשה מעשה ,ולא תתאוה שבדברות האחרונות מנה הרמב" ללאו בפני עצמו ואני
כתבתיו להל בסדר ואתחנ ]ד צה ,[.שכ הלאו הראשו הוא אזהרה לקנות של זולתינו
ע"י חימוד ולאו השני מזהיר על התאוה בלב בלי מעשה.
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והסמ"ג בל"ת קנ"ח כתב עליו שלא יתכ לומר כ כי כ כתב בדברות אחרונות לא תחמוד
אשת רע ולא תתאוה בית רע וכו' ,ולפי דבריו החמיר בבית מבאשת איש ,אלא החימוד
והתאוה הכל אחד עכ"ל .ולא יישב הסמ"ג לשו המכילתא שכתב הרמב" בסי' רס"ו
נאמר כא לא תחמוד ונאמר להל לא תתאוה לחייב על התאוה בפני עצמו ועל החימוד
בפני עצמו ,מיהו במכילתא שבידינו ליתא לגירסא זו.
 ìיישוב קושית הסמ"ג על הרמב"ם

וליישב קושית הסמ"ג על הרמב" נ"ל דמש"ה נאמר בדברות הראשונות בית רע בלאו
מיוחד ואשת רע ע עבדו ואמתו בלאו אחד ,ובדברות אחרונות אשת רע בלאו מיוחד
דלא תחמוד ובית רע ע עבדו ובהמתו בלאו אחד דלא תתאוה ,דלהכי כלל בדברות
ראשונות אשת רע ע עבדו ובהמה שכש שעל אלו עובר בלאו דלא תתאוה ה"נ באשתו.
ובספר זה ינחמנו ראיתי דבר נאה ומתקבל ליישב לשו המכילתא רבי אומר כתוב א' אומר
לא תחמוד וכתוב א' אומר לא תתאוה כיצד יתקיימו ב' המקראות הללו ,הרי זה אזהרה
לעוקב אחר הנוא ,ודבר זה אי לו שחר ,וביאר ש בש הגאו דקשיא ליה לרבי קשוית
הסמ"ג שהחמיר בבית וקניני שעובר על התאוה יותר מבאשת איש שאינו עובר כי א
על החימוד שהוא ע"י מעשה והיינו שישתדל בחבירו שיגרשנה וישאנה הוא ,ועל זה
מתר דלא תחמוד קאי על העוקב אחר הנוא והיינו שאי משתדל בשביל עצמו כי א
בשביל חבירו ואז אינו עובר רק על החימוד במעשה אבל בשביל עצמו חייב א על
התאוה כמו בבית וקניני עכ"ל .ודפח"ח.
ולפי מה שכתב ניחא טפי דמהיקשא דאשה לקניני בדברות הראשונות ילפינ שכשהוא
לעצמו עובר ג על התאוה ולא תחמוד דדברות אחרונות קאי לעוק דהיינו בשביל חבירו
שאינו עובר על התאוה כי א על החימוד.
ומיושב בזה מה שיש לדקדק ג"כ על הרמב" שכמו שמנה לאוי דחימוד ותאוה לשני
היה לו למנות חימוד דאשה ודבית לשני שהרי ה חלוקי בלאוי בי בראשונות ובי
באחרונות ,ולפי הנ"ל ניחא דלא תחמוד דדברות אחרונות קאי לעוק ולמעוטי מלאו
דתאוה ואיסור דעוקב כבר מבואר בלאו דלא תנא כדאמרינ בשבועות ד מז שמעו
ב"ט אזהרה לעוקב אחר הנוא דכתיב לא תנא לא תנאי ,וכיו דלא תחמוד אתא למעט
באיסור' אי לו למנות למצוה בפ"ע ,ומה שחלק בראשונות בית בפ"ע נ"ל דאתא לאורויי
דחייב על החימוד בפ"ע ועל התאוה בפ"ע כדרש דמכילתא הנ"ל לגריסת הרמב"  ,דאל"ה
ה"א חימוד ותאוה הכל אחד א שנשתנה בי ראשונות לאחרונות כמו שוא ושקר שה
ג"כ אחד ,אבל כיו שחולק לאו לבית בפ"ע וכולל אשת רע ע יתר הקניני לאקושי
להדדי לעני התאוה ידעי' דתאוה וחימוד שני עיניני ה ,ומש"ה אי למנות רק לאו
דתאוה ולאו דחימוד ולא הדברי הנתאוי והנחמדי שה שווי בדיניה א שחלוקי
בלאוי וכמו שנתבאר בלאו דבל יראה ובל ימצא שמנה הרמב" לשני אבל לא השאור
והחמ א שחלוקי בלאוי.
 ìביאור דעת הרמב"ם אם עובר גם כשאומר רוצה אני

 äìéæâ úåëìäáåפ"א מהלכה ט עד י"ג פירש הרמב" לאוי דלא תחמוד ולא תתאוה
כמ"ש בספר המצוות וע"ז שכתב עובר בלא תחמוד כתב הראב"ד ולא אמר רוצה אני,
ולפי פשוטו השיגו מהא דאמרינ בב"ק ד סב .מה בי גזל לחמס חמס יהיב דמי וכו'
א"ל אי יהיב דמי חמס קרית ליה והאמר ר"ה תלויה וזבי זביניה זביני ,ל"ק הא דאמר
רוצה אני וכו' ,ומשמע מזה דבאומר רוצה אני אינו חמס ואינו עובר בלאו דלא תחמוד,
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והרב המגיד מיישב דס"ל להרמב" שהמקח קיי ואע"פ שעבר ואע"ג דאמר רבא כל
מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני מ"מ הוי כעי גזל צמר ועשה ממנו
בגד שקנה בשינוי ומשל כשעת הגזילה ,א זה קנה בדמי  ,והלח משנה בפ"י מהל'
מכירה הקשה על ה"ה דא"כ מאי פרי הש"ס מרב הונא הרי אע"פ שהוא חמס ועבר
אלאו דלא תחמוד י"ל שהמקח קיי כסברת ה"ה הנ"ל ע"ש.

ובאמת בלא דברי ה"ה יש להקשות על הרמב" ממ"ש בפ"י מהל' עדות החמסני
שפסולי לעדות מדבריה וה הלוקחי קרקע או מטלטלי שלא ברצו הבעלי אע"פ
שנותני דמי  ,דמשמע דוקא שלא נתרצו הבעלי כלל אבל א נתרצו אפילו ע"י כפייה
לא פסילי לעדות ולא עברי אלאו דלא תחמוד כדמשמע מסוגיא דב"ק ,ובהלכות גזילה
לא התנה דדוקא כשלא אמר רוצה אני דמשמע אפילו נתרצה ע"י כפייה עובר.

אבל באמת נ"ל דלק"מ דהקושיא מה בי גזל לחמס קאי אברייתא דסנהדרי הוסיפו
עליה הגזלני והחמסני כמ"ש בתוס' ש  ,ועל זה פרי אי יהיב דמי חמס קרית ליה
פירוש שאי לפוסלו לעדות משו שאינו יודע שעובר דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע
כדאמרינ בב"מ ואע"ג שהאמת אינו כ לדעת הרמב" שאפילו נות דמי עובר ,מ"מ
אי ראוי לפוסלו לעדות כמ"ש הרמב" ברפי"ב בדבר שאינו יודע לרוב הע שהוא עבירה
לא נפסל כי א בהתראה להודיעהו שעובר עבירה ,והא דמייתי ממימרא דרב הונא דתלויה
וזבי היינו משו דבלא"ה הו"מ למימר דהא דאמרינ בב"מ דלא תחמוד לאינשי בלא
דמי משמע הוא דיחויא בעלמא דלא נפשוט דלא אמרינ מגו דחשיד אממונא חשיד
אשבועתא מהא דמשביעי לשומר שרצה לשל שבועה שאינה ברשותו ודחי דלא הוי
חשוד דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע ,אבל לפי המסקנא דלא אמרינ חשיד אממונא
חשיד אשבועתא אי אנו צריכי לה דלא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע ולכ מייתי
ממילתא דר"ה דתלויה וזבי מוכח שלא נפסל לעדות דאל"כ לא היה לה לחכמי לתק
שיהיה המקח קיי כיו שפסול לעדות אי לו תקנה עד שיחזיר המקח ,אלא ודאי שאינו
נפסל בכ והיינו שהאמת כ הוא דלא תחמוד בלא דמי משמע ,וע"ז מתר הא דאמר
רוצה אני וכו' דהא דאמרינ בלא דמי משמע היינו כשאומר רוצה אני אבל בלא אמר
רוצה אני ג לאינשי אפילו בדמי משמע ליה,
ובהכי מיירי ברייתא דסנהדרי שפסולי לעדות ,וזהו ג"כ פי' הסוגיא דש מעיקרא סבר
דמי קיהיב אקראי בעלמא הוא והיינו שאינו נפסל לעדות בשביל כ שהוא שוגג דלא
תחמוד משמע להו בלא דמי  ,כיו דחזו דקחטפו פירוש שלוקחי החפ טר שנתרצו
הבעלי ונותני המעות אח"כ ,ומה שהבעלי לוקחי המעות אח"כ מה יעשו שאי החפ
עוד ביד  ,בזה ודאי ג ההמו אינ טועי שלא יהיה בכלל לא תחמוד פסלי להו לעדות,
ואתי שפיר תירו הרב המגיד הנ"ל ,כ נראה בעיני ליישב דעת הרמב" כפי כוונת הרב
המגיד בדעתו שחולק על הראב"ד וס"ל דג באמר רוצה אני עובר על לא תחמוד.

ולולי דבריו היה נראה בעיני לומר שאי כא מחלוקת דג הרמב" ס"ל דכשאומר רוצה
אני אינו עובר וסמ בזה על לשונו הנ"ל בהל' עדות דדוקא כשלוקחי שלא ברצו הבעלי
פסולי וה החמסני שעוברי על לאו דחימוד ,מכלל דבנתרצו אינו עובר ,ומ"ש הראב"ד
ולא אמר רוצה אני בא לחזק החילוק שכתב הרמב" ש בי לא תחמוד ללא תתאוה
והראב"ד נראה דהודה לו בזה מדלא השיגו ,וליישב קושיית הסמ"ג דאי יתכ שתהיה
אשת איש דלא כתיב בה רק לאו דחימוד קילא מקנייני דכתיב בהו ג לא תתאוה ,וע"ז
מתר דלאו דחימוד אינו אלא כשלא אמר רוצה אני ומזה מוכח דלא תחמוד דכתב רחמנא
באשה לא תתאוה הוא שהרי על החימוד אינו חייב אלא כשהשיג מבוקשו וא"כ ממ"נ
א לא נתרצה הבעל לגרשה והוא כופהו הרי היא בכלל אשת איש דגט מעושה שלא
כדי פסול ,וא דיבר על לבו עד שנתרצה ליתא ללאו דלא תחמוד ,אע"כ דלא תחמוד
דאשה לא תתאוה שעובר על התאוה אפילו לא השיג מבוקשו וא"צ לכתוב לא תתאוה
דממילא ידעינ לה ,ומתור קושיית הסמ"ג.
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ומדוקדק זה מאד בלשו הרמב" שכ בהלכה ט בלאו דלא תחמוד כתב כל החומד עבדו
או אמתו או ביתו וכליו וכו' או כל דבר שאפשר שיקנהו ממנו וכו' ,ובהלכה י' כתב כל
המתאוה ביתו או אשתו וכו' כיו שחשב בלבו אי יקנה דבר זה ונתפתה בלבו וכו' ,דקדק
וכתב בלאו דלא תחמוד כל דבר שאפשר שיקנה ממנו ולמעוטי אשתו שאי חבירו יכול
להקנות לו ,והיינו כמ"ש דלא תחמוד דאשה לא תתאוה הוא דלא תחמוד אינו אלא במשיג
חמדתו וזה אי אפשר באשה א לא שנתרצה בעלה לגרשה ואז אינו עובר אלאו דחימוד,
ואילו לדעת הרב המגיד דלהרמב" עובר אלו דלא תחמוד אפילו באמר רוצה אני א"כ
ג באשה שיי כ שהרבה רעי על חבירו עד שנתרצה לגרשה ,ולאיזה צור כתב בהלכה
ט דדוקא דבר שאפשר שיקנה ממנו.

 ìמה נקרא מעשה לענין מלקות

 áúëù äî ìòåהרמב" בלאו דלא תחמוד שאי לוקי עליו מפני שאי בו מעשה כתב
הראב"ד לא ראיתי תימה גדול מזה והיכ מעשה גדול מנטילת החפ אבל הול"ל מפני
שחייב בתשלומי שהרי הוא כגזל שחייב להשיב את הגזילה ולפיכ אינו לוקה וג"ז חייב
להשיב החפ לבעלי  ,והרב המגיד מתר דהראב"ד לשיטתו דכשנתרצה המוכר פטור
הלוקח אבל לדעת הרמב" שא ברצו המוכר אסור מש"ה כתב שאי בו מעשה שנטילת
החפ ברצו המוכר נעשה והאיסור הוא ההשתדלות לרצותו ובזה לא היה מעשה ולכ
לא כתב הטע שחייב להחזיר החפ דכיו שנעשה ברצו המוכר אי בו חיוב השבה,
וזה לפי שיטתו בדעת הרמב" שעובר אפילו נתרצה המוכר.
ועדיי יש לפקפק שהרי ג בלא נתרצה איכא לאו דחימוד ולא הו"ל לכתוב סת שאי
לוקי ,וכ"ש לפי מה שהוכחתי בראיה ברורה שהרמב" אינו חולק על הראב"ד א"ל
כתירו הרב המגיד הנ"ל.
אבל לפע"ד אי כא קושיא כלל דמ"ש בנטילת חפ הוי מעשה מי לא עסקינ שכפה
אותו לזורקו לחצירו או בדר אחד מדרכי הקניני שאי הלוקח עושה בו מעשה א"כ
אפילו מסרו לידו אינו חייב וכ"כ בספר החינו בכמה מקומות שכל שיכול לעבור על
הלאו שלא במעשה אינו חייב אפילו עובר במעשה,
ומ"ש דהו"ל משו שחייב בתשלומי וכגזל שאינו לוקה מטע זה ,נ"ל דלק"מ שהרי
ג אגזל או אהשבת אבידה פרי הש"ס במכות ד טז דמצינו מלקות כשביטל ההשבה
ששר או איבד הגזל או העבוט בידי ומתר כיו דחייב בתשלומי אכתי ניתק לעשה
הוא שיכול לתק ואינו במלקות כמ"ש התוס' ש  ,וא"כ בלאו דלא תחמוד אי מטע ניתק
לעשה ע"י השבה מצינו דלוקה כששר או איבד החפ דל"ש בזה איתא בתשלומי שכבר
נת הדמי והאיסור הוא משו החפ עצמו שהיה ערב להמוכר ולא רצה להחליפו ומש"ה
כתב הטע שאי בו מעשה.
 ÷ìåç ãåòהסמ"ג על הרמב" במ"ש דלא תחמוד קאי אפילו בנות דמי כתב עליו דליתא
שהרי בסנהדרי אמרינ דחמס שנות דמי פוסל רק מדברי סופרי אלא הוא דאמרינ
לא תחמוד לאנישי בלא דמי משמע היינו האמת כ הוא ,וכ"כ התוס' ש לחד שינויה,
ונ"ל דה פלוגתא באיד פלוגתא מיש שייכא  ,1דלדעת הסמ"ג דדוקא באי נות דמי
קשה ק' התוס' בב"מ ד ה ד"ה בלא דמי דתיפוק ליה שעובר בלא תגזול ולא ניחא ליה
לשנויי לעבור בשני לאוי ,מש"ה ס"ל דלא תחמוד היינו לא תתאוה שעובר על החימוד
אפילו אינו משיג מבוקשו ,אבל הרמב" דס"ל אפילו בנות דמי רק לאינשי משמע להו
בלא דמי ,בלא"ה לא קשה קושית התוס' שפיר י"ל דבהשיג מבוקשו הוא דעובר על לא
תחמוד אבל לא השיג הוא בכלל לא תתאוה ,ומ"ש הסמ"ג מסוגיא דסנהדרי מיושב ע
מ"ש לעיל בפי' הסוגיא הנ"ל ,ומדברי התוס' דב"מ הנ"ל מוכח דג לדידהו ס"ל כדעת
הרמב" דלא תחמוד אינו אלא בהשיג מבוקשו דא לא כ לא מקשי' מידי ות"ל דעבר
אלאו דגזילה.
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 .1ב"תועפות ראם" כותב על דבריו :וראיתי בספר מעין החכמה וגו' שכתב שם בדעת הסמ"ג שחולק על
הרמב"ם במ"ש דלא תחמוד קאי בנותן דמים ודעת הסמ"ג כתירוץ הראשון שבתוס' סנהדרין הנ"ל דמשמע

דקאמר ר"ל נמי דכן הוא האמת ,דהך פלוגתא מישך שייכא באידך פלוגתא שחולק הסמ"ג על הרמב"ם וס"ל

דלא תחמוד ולא תתאוה הכל אחד עיי"ש .ובמחכ"ת לא הבין כוונת הסמ"ג ,הוא חשב שמש"כ הסמ"ג לא

תחמוד ולא תתאוה פי' אחד דר"ל דלא תחמוד היינו לא תתאוה דעובר על החימוד אפילו אינו משיג
מבוקשו שכן הרב המחבר כתב שם להדיא דכן הוא דעת הסמ"ג ,ובאמת אינו כן וכוונת הסמ"ג הוא דגם
לא תתאוה פירושו כמו לא תחמוד שאינו אלא בהשיג מבוקשו ,וכמבואר בסמ"ג ריש סי' קנ"ח וז"ל :כתוב
ב' הדברות לא תחמוד וכתוב שם עוד לא תתאוה והכל אחד ותניא במכילתא לא תחמוד יכול אפילו בדברים

ת"ל לא תחמוד וכו' עד שיעשה מעשה עכ"ל...

 :äáéðâå äìéæâ éðéã î"åç :áøä ò"åùסעי ה :כל החומד ביתו או כליו של חבירו או
כל דבר שאפשר שיקח ממנו רק שאי בדעתו למכר והוא הרבה עליו
רעי או שהפציר בו בעצמו עד שמכר לו הרי זה עובר בלא תחמוד ,ואינו עובר בלאו
זה עד שיקח החפ שחמד כמ''ש לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל ,ומשעה שנפתה
בלבו וחשב האי יקנה חפ זה עבר בלא תתאוה כי אי תאוה אלא בלב בלבד ,והתאוה
מביא לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל והגזל מביא לידי שפיכות דמי  ,הא למדת
שהמתאוה לשל חבירו עובר בלאו אחד ,והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בו או
בבקשה ממנו בי ע''י עצמו בי ע''י אחרי הרי זה עובר בשני לאוי ,לכ נאמר לא
תחמוד ולא תתאוה :רמב" פ"א מהל' גזילה ואבידה ה"ט ממכילתא:

:úîà úôù

 :ãåîçú àì ïéãá :æé ïîéñ ú"åù éèå÷éìב"ה מוצש"ק מ' למב"י תרל"ה
גור ,לידידי הרבני המופ' הנגיד החסיד מ' יהושע דוד נ"י.

מכתב קבלתי והנני להשיב כי מצד השוכר הדר עתה בבית נראה שאי איסור דלא
תחמוד כי אי הבית מיוחד אליו .וכ מוכח במכילתא )פ' יתרו( דדורש כעי הפרט דוקא
דבר שאי אתה יכול ליקח אלא ברצו הבעלי יצא שאתה חומד בתו לבנ כו' ,פי' הואיל
וברשותה לקדש עצמה בלי דעת אביה לכ רשאי לחמוד אותה מאביה ,וה"ה בנידו זה
כיו שיכול אחד לשכור הבית מהבעלי בלי דעת השוכר לא שיי ביה לא תחמוד.
א מצד עני המהפ בחררה הי' נכו להחמיר ,א כי מדינא נראה דמותר כה"ג כי דומה למציאה דקי"ל
של"ש בי' עני המהפ כיו שאינו מוצא במקו אחר וכ' הרמ"א דה"ה מקח בזול שלא כדר הוי כמציאה,
וא"כ בנ"ד דלא תוכל למצוא דירה טובה כמו בית זה שהוא אצל דירה של ,וג כי תהי' ל בזול יותר
ואפשר בחנ א"כ לא הוי רשע .מ"מ יש לחוש לדעת רש"י וסייעתו לאסור ג במציאה .א ע"ז כתבת
שתפייסנו בדמי.

אכ מצד חותנ בעל הבית בודאי איכא לאו דלא תחמוד ,וא שכתבתי כיו שעומד
להשכירו לאחר י"ל דלא שיי ביה לא תחמוד קשה לסמו על סברא כזו דמ"מ ביתו
הוא ,ומה לי שירצה ליתנה לזה במתנה ולא לזה ,ויותר היינו יכולי לומר דליכא לא
תחמוד על שכירות רק בשחומד ממנו כל הבית שיצא לגמרי מרשותו אבל בחומד להשכירו
לו שג אח"כ יהיה של הבעלי אפשר דאינו בכלל לא תחמוד ,מ"מ אי יכולי לסמו
ע"ז בלי ראיה.
אמנ בגו האיסור דלא תחמוד שכתב הרמב" שא שמרבה עליו רעי עד שמתרצה
עובר בלאו ,אי דעת רוב הפוסקי כ ויש בזה ד' שיטות :א( דלא תחמוד רק בלא דמי.
ב( דעת הראב"ד דבאמר רוצה אני א ע"י כפי' ממש כתליוה וזבי ג"כ אינו עובר .ג(
דעת הרמב"  .ד( דעת רוב הפוסקי וכ נראה עיקר לפע"ד דכל שעושה תחבולה לכו
אותו ממש ,כגו שמעמיד עליו שר ומל לבקשו באופ שיודע שלא יוכל כלל לומר איני
רוצה ובע"כ ישמע לדבריו בכה"ג אסור ,וכה"ג כתב בשערי תשובה לרבינו יונה ז"ל שכל
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שיודע שלא יוכל למא בבקשתו אסור לבקשו למכור לו כשיודע שעכשיו אינו רוצה וג
אח"כ לא ירצה בטוב לבבו ע"ש .ומ"מ נראה מלשונו שג כה"ג אי בו לאו ממש ,אבל
להפציר בבקשה ולהרבות רעי באופ שבידו לומר איני רוצה ,רק שאפשר מרוב בקשה
יתרצה ,באמת נראה דאי בו לאו דלא תחמוד .ומאד צל"ע מאי הוציא הרמב" לאסור
בכה"ג ,ואולי ג כוונתו רק כשמעמיד עליו רעי כאלו שבודאי לא יוכל למא ולומר איני
רוצה וצ"ע.
ותוכל לסמו ע"ז בצירו הסברא דלשכור הבית אי בו לא תחמוד הואיל ואינו מוציאו
לגמרי מרשותו ,ע"כ יכולי להקל כדעת החולקי על הרמב" לבקשו בלי הכרח גמור
וכדכתיבנא לעיל .דברי הק' ארי' ליב.
נדפס בקובץ "שערי תורה" שנה י"ג תרפ"ג חוברת א' ס"א ,וב"ליקוטי שפת אמת" בני ברק תשמ"ז.

מספר ה"ב איש חי"
 ìחומד ומפציר עבור אחר

:úåëøá áø

] :ãåîçú àìå äåàúú àì :á úåà ã"îì úëøòîבתחילת הסימ ד המחבר ז"ל
במחלוקת הרמב" והראב"ד עיי"ש באריכות ואח"כ כותב... [:ודע דלכאורה יש

לחקור בס"ד בהנ לאוי דלא תתאוה ולא תחמוד דא הוא מתאוה וחומד בית ראוב
לקנותו בעבור שמעו מממו שמעו אי איכא בזה איסור לאוי הנזכרי  .ועיי בשלח
ערו )יו"ד ק"ס( באומר לחבירו היל זוז והלוה עשרה דינרי לפלוני דמותר ע"ש .והנה
בנידו דיד יש צדדי לכא ולכא] .עיי בסמו דברי המחבר ב"ב יהוידע" שהכריע דליכא איסור
במבקש עבור חבירו עיי"ש[

 ìבחפץ של מצוה או עבור הקדש או בית הכנסת

ואת"ל דג בחומד ומתאוה בעבור חבירו נמי אסור ,הנה יש להסתפק א זה ראה ספר
אחד אצל חבירו והתאוה וחמד אותו לקנותו בעבור ללמוד ,אי אית בזה איסור לאוי הנז',
ואת"ל דג זה אסור משו דאע"פ שהתאוה וחמד אותו בעבור ללמוד בו עכ"פ הוא בכלל
ממו שלו ויוכל למכרו וכל אי לחלק בזה לשאר חפצי  ,הנה אכתי יש להסתפק א זה
מתאוה וחומד ביתו של ראוב לקנותו בעבור להקדישו לעשותו בית הכנסת אי איכא בזה
איסור לאוי הנז' או לאו.
והנה לכאורה נראה בנידו זה דמותר דהגע עצמ א זה בא אצל ראוב ומדבר על לבו
שיקדיש את ביתו לבית הכנסת ,מה בכ הלא ברו יהיה שמעשהו לעשות מצוה וגדול
שכרו דגדול המעשה וכו' ,וא"כ למה יגרע א הוא מעשיהו ומפציר בו בראוב לקנות
ממנו בדמי שלו לצור מצוה ,ועל כ לכאורה נראה בס"ד דהסברא נותנת כל שהוא
מתאוה וחומד בית או חפ של חבירו לקנותו מממונו לצור ההקדש ומצוה ואינו רוצה
אותו לצרכו כלל ,הרי זה מותר בלתי שו פקפוק ,כ נ"ל בס"ד ,וא יעזור ה' עוד נדבר
בזה והשי"ת ברחמיו יאיר עינינו בתורתו אכי"ר.

 ìמפציר לתת במתנה  /האיסור רק בחפץ פרטי

...ודע כי יש לכאורה להסתפק דא ראה חפ אצל חבירו והתאוה לו לקחת אותו ממנו
בתורת מתנה ,ואח"כ השתדל וביקש ממנו החפ ההוא במתנה והרבה עליו ריעי עד
שלקחו ממנו במתנה אי איכא בזה לא תתאוה ולא תחמוד ,או דילמא לאוי אלו לא נאמרו
כי א במתאוה וחומד לקנות החפ ההוא או להחליפו בחפ שהוא ג"כ דר קנייה ,שכ
תפס הרמב" ז"ל בלשונו הטהור וכ תפסו כל הפוסקי ז"ל] .עיי דברי המחבר ב"ב איש
חי" בסמו בעני זה[.
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והנה א ביקש מחבירו שית לו בגד אחד ולא ייחד בבקשתו בגד פלוני לבקש אותו
דוקא ,כ"א שרצה ממנו סת שית לו איזה בגד או איזה חפ ולא כיו לבקש על חפ
פרטי לבקש ממנו ,בהא ]לא[ קמביעא ל דודאי אי זה נכנס בלאוי אלו ,דלאוי אלו לא
נאמרו אלא במתאוה וחומד חפ פרטי שראהו ונכנס יופיו בלבו ורוצה אותו ,ועל זה
האופ דוקא באנו לבית הספק .והנה את"ל דא התאוה וחמד חפ פרטי לקחת אותו
במתנה דג"כ עובר בזה על לאוי הנז' דמאי שנא ממתאוה וחומד לקנות ,ומה שזכרו
הרמב" ז"ל ושאר פוסקי לשו קנייה לרבותא הוא דאפילו א זה רוצה בדמי אפ"ה
עובר ,וכש"כ א רוצה בחנ בלא דמי דעובר ,וג שכ נראה מספר החינו ז"ל שכתב
)ואתחנ( שלאו דלא תחמוד ימנעהו מלקחת בשו צד בי בדמי בי שלא בדמי וכו'
ע"ש ,וכ נראה ממ"ש עוד בפרשת יתרו וז"ל :שאי לאו דלא תחמוד נתק בנתינת הדמי
כל זמ שדר הכרח לקחו ממנו וכו' ע"ש...
 ìמתאוה וחומד עבור אחר ליכא איסור לא תחמוד

 :[äøøçá êôäîä éðòã ïéðòá] :èð ïéùåãé÷ :òãéåäé ïáש  ,השתא נמי ניתבה ניהליה
מר ,הנה בסה"ק רב ברכות חקרתי בס"ד בלאוי דלא תתאוה ולא תחמוד
דא לוי מתאוה וחומד בית ראוב לקנותו בעבור שמעו מ ממו שמעו ,א יש בזה
חשש איסור לאוי הה ע"ש .ונראה מכא ראיה גמורה דליכא איסור לא תחמוד אלא
ברוצה לעצמו ,אבל א מבקש בשביל חבירו מותר לדבר על לב בעלי של הבית למכור
הבית לחבירו ,אע"פ שאי הבעלי קיימי למכור ,דהא הכא השתדל רבי יצחק לדבר ע
ר"א שיתרצה למכור אותה קרקע לרב גידל ואע"פ שאינה עומדת קרקע למכור ולא עלה
על לב ר"א למכור הקרקע ההיא אשר קנאה כפי הדי ,ואי לדחות קצת ולומר דהכא ר"י
נתכוי להציל את ר"א מלזות שפתי דלא כ"ע ידעי דהוה עובדא בהיתר ,דזה אינו ,דודאי
לא היו העול חושדי את ר"א דעשה באיסור ,ועוד מסתימות הדברי נראה דכונת ר"י
לטובת ר"ג.
] :àåáú éë úùøô äðåùàø äðù :éç ùéà ïáיז[ כל החומד ביתו של חבירו או כליו
שאי בדעתו למכר והפציר בו בדברי או הרבה עליו רעי עד שמכר
לו ,הרי זה עובר בלאו דלא תחמוד ,ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפ שחמד ,ומשעה
שנפתה לבו לחשוב אי יקנה החפ עובר בלאו דלא תתאוה כי אי תאוה אלא בלב ,מיהו
א רק נתאוה בלבו שאמר הלואי שיתרצה זה למכור ואקנה ממנו אינו עובר בלאו ,אבל
א חשב בלבבו לעשות המצאות של השתדלות והפצרות הרי זה עובר משעה שחשב
באופני ההשתדלות וההפצרות ,וכל זה להרמב" אבל להראב"ד ג בכהאי גוונא אינו
עובר אלא א כ חשב ליקח החפ בעל כרח של בעלי  ,אבל א חושב אי יעשה
לרצות הבעלי אינו עובר בלאו ,וקיימא ל כהרמב" ז"ל ,ועיי בסה"ק רב ברכות במערכת
הלמ"ד מה שכתבתי בלאוי אלו ועוד כתבתי בזה בסה"ק מקבציאל:

>˜<ÂÏ
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]יח[ אפילו התאוה שיקח החפ מחבירו במתנה אסור .וכ אפילו התאוה וחמד ספר אחד
מספרי הקודש נמי אסור .ועי בסה"ק רב ברכות מערכת הלמ"ד הנזכר לעיל ,ועוד כתבתי
בזה בסה"ק מקבציאל:

 :é"ñ è"ðù 'éñ î"åç :íéúô úçðîלהר"מ אריק ז"ל :כל המתאוה ,היינו בדבר שאי
רצו חבירו למכור אותו חפ ,כ"כ בחינו מ"ע תט"ז ,וכ לא תחמוד
בכה"ג מיירי שאי בדעת חבירו למוכרו .ולהראב"ד אי לאו דלא תחמוד רק בקנה בעל
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כרחו ולא אמרו הבעלי רוצי אנו וכ לא תתאוה היינו במתאוה לקנות שלא ברצו
הבעלי  .וגו הדי כא ]בשו"ע[ שהיא מהרמב" דלא תתאוה היא בלב ,הסמ"ג חולק
ע"ז דג לא תתאוה היא כלאו דלא תחמוד ואינו עובר רק כשעשה מעשה ,ועי' בזוה"ק
ואתחנ ד רס"א דפוס סלאוויטא מבואר כדברי הרמב" ושו"ע.
 :â"ëù ïîéñ :á"ç ç"åà :øæð éðáàב"ה א' שמיני סת"ר לפ"ק ,לכבוד הרב הגאו שיחי'
מקונצק ]בעל חלקת יואב ז"ל[ ,על דבר אשר הוקשה לו בחמ שקיבל עליו
אחריות דחייב לבער למה יהי' רשאי לעבור בקו ועשה על איסור גזל עכו" וא שמשל
לו מכל מקו גזלו גו החמ .ואי לומר בזה עשה דוחה לא תעשה דבמקור חיי כתב
דבחמ שקיבל עליו אחריות ליכא עשה דתשביתו ,עד כא דבריו.

>˜<ËÏ

...ט( ואשר כתב עוד דאפילו ישל להנכרי מכל מקו גזל גו החפ ,ליתא דהיכי דיהיב
דמי אינו עובר בלא תגזול רק בלא תחמוד דכתיב ביה רע לאפוקי נכרי ,ולחד תירו
בתוספת ג בלא תחמוד אינו עובר ,והדברי עתיקי ,כל זה אני כותב לפי הבנת כבוד
תורתו:
... :ã"ëù ïîéñ :øæð éðáàה( מ"ש סניגרו לדבריו שכתב דא ביהיב דמי הוי גזל והשבתי
עליו דביהיב דמי אינו עובר רק בלא תחמוד דכתיב ביה רע ,וכתב כבוד תורתו דמדנענשו
בני נח במבול על כי מלאה האר חמס מוכח דהוי גזל וא ביהיב דמי ,וישראל במת
תורה לא יצאו להקל ,אשתמיטתי' דברי תוספות בבא קמא )סב (.בהא דבעי הש"ס מה
בי גזל לחמס דלא יהיב דמי כו' ,וכתבו תוספות בלישנא דקרא אי חילוק ביניה ]והכא
בעי מה בי גזל דרבנ לחמס דרבנ[ ,וא כ חמס דקרא בלא יהיב דמי ,ומכל מקו
קרי לי' חמס' דבלשו המקרא הכל אחד ,וכ כתב הרא" בפי' התורה:

ו( ואני חושב בו סברא ,דיש לומר ב נח מוזהר א בדיהיב דמי ,דהנה רמב" פרשת
וישלח כתב בני נח מצווי על הדיני היינו דיני אונאה גניבה כו' ולישראל ה הרבה
מצוות ולב נח ה מצוה אחת ,כ יש לומר בי יהיב דמי בי אי יהיב הכל בבני נח
אזהרה אחת גזל ,ולישראל נתחלק לשתי  ,גזל וחמדה ,מכל מקו מה שסיי שג ישראל
לבני נח אסור ביהיב דמי שלא יצאו במת תורה להקל ,זה טעות שהרי אונאה בני נח
מוזהרי ,וישראל אינו מחזיר אונאה לב נח ,ואי זה מיעוט בקדושה שתחילה לא הי'
מוזהר אלא לרעהו שגוי ע גוי הוי רעהו ,ובמצרי כתיב וישאלו איש מאת רעהו ,ואחר
מת תורה נאסר רעהו ,ומי שאינו רעהו לא נאסר מעול רק שמתחילה הי' ב נח רעהו,
ועכשיו אינו רעהו ,כ בזה שא שמתחילה הי' נאסר א ביהיב דמי ,הרי תחילה הי' נקרא
רעהו ,ולרעהו ג עתה אסור וזה פשוט:

... :ä"ëù ïîéñ íùטו( א דעת הרב מלאדי ז"ל דאפילו ליקח על מנת לשל מותר בגוי,
ועליו יפול קושיותיו ,ולא אטריח עצמו ליישב מאחר שדעתי שנעשה גזל בזה ,והנה
כבודו דעתו שנעשה גזל ,ומשו דמכל מקו גו החפ גוזלו ,ותוספות דבבא קמא
שהבאתי בחי' ורשמתי ג כ בגליו ,הקצות החוש סימ ע"ג כתב שיש לו פירוש בה
ולא כתב מה ,ונפלאתי שלא כתב ליישב הא דבבא קמא )קי"ג( שהביא הרב והמקנה וג
לא כתב ליישב הא דהלכה רווחת היכי דיהיב דמי אינו אלא בלא תחמוד ,א לדידי לוקח
ומשל הוא לא תחמוד לבד ועל מנת לשל הוי גזל אתי שפיר הכל:
) :ãåîçú àì :çì äåöî :êåðéç úçðîא( ]א[ שאיסור וכו' ,עיי ר"מ סו פ"א מגזילה
ואבידה .והנה כא בפרשה כתיב לא תחמוד בית רע לא תחמוד אשת
רע ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרע ,ובפרשת ואתחנ כתיב ולא תחמוד אשת
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רע ולא תתאוה בית רע שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרע .והנה שינוי
הלשו דכא כתיב לא תחמוד וש כתיב לא תתאוה ,מונה הר"מ והרב המחבר לשני
לאוי ,חימוד היינו שהפציר בו ולקח מחבירו ,ותאוה היא בלב תיכ שחשב בלבו עובר
בלאו דלא תתאוה ,ועיי לקמ מצוה תט"ז.
 ìהרמב"ם הזכיר אשת חבירו רק אצל לא תתאוה כי שם יש רבותא

ולשו הר"מ כא ה"ט כל החומד עבדו וכו' ,ולא כתב אשת חבירו ,אבל באמת בודאי
אשת חבירו ג"כ כי מבואר בפירוש בכתוב .אחר זה בהל' י' כתב ,כל המתאוה ביתו או
אשתו וכו' ,כתב כ לרבותא אע"ג דבלאו דלא תתאוה אי נזכר אשת חבירו מ"מ עובר.
ועיי סמ"ג לאוי קנ"ח הקשה על הר"מ שמונה בשני לאוי חימוד בפני עצמו ותאוה
בפני עצמו ,דהא כתיב בפרשת ואתחנ לא תחמוד אשת רע ולא תתאוה בית וכו' ,יהיה
בית ושאר דברי חמור מאשת חבירו ,דעל אשת חבירו אינו עובר בלא תתאוה רק בחימוד,
ובאלו דברי עובר ג"כ בלאו דתתאוה ,עי"ש ,ולא היה בגירסתו בר"מ כמו בספרי שלנו
שמבואר בפירוש בר"מ דג על אשת חבירו עובר בלא תתאוה ,ויצא זה להר"מ אע"ג
דגבי לאו דתתאוה לא כתיב אשת חבירו ,מ"מ סופו דקרא כתיב וכל אשר לרע וג אשת
חבירו בכלל ,כ מבואר בלח משנה כא ,והא דלא כתב הר"מ גבי חומד אשת חבירו,
משו דזה דכתיב בקרא להדיא לא הוצר למנות ,אבל ]בלא תתאוה[ מנה זה ,משו דלא
כתיב בהדיא.

 ìלמה בית ואשה אינן נמנין כשני לאוין

ולכאורה צרי ביאור כיו דכא כתיב גבי בית לאו מיוחד לא תחמוד בית וכו' ,ולאו
מיוחד באשת חבירו ומטלטלי ,וג בסו הלאו השני כלל כל הדברי  ,ומ"מ אינו מסתפק
הכתוב באזהרה הכוללת וכתב שני לאוי כא ,אמאי אי מוני כא מוני המצוות לשני
הלאוי לאו דחימוד בית ולאו דחימוד אשה ומטלטלי .בשלמא הלאו דואתחנ לא תחמוד
אשת רע אי צרי למנות דהוי לאו כפול על דבר אחד כי כא ג"כ הלאו על אשת חבירו,
ומהרבה לאוי על דבר אחד לא יתרבה מני הלאוי כמו שבת שיש הרבה לאוי בתורה
מ"מ אינ נמני אלא לאחד כמבואר באריכות בספר המצוות להר"מ בשורש תשיעי עי"ש,
אבל כא עניני חלוקי ה דודאי אי אפשר ללמוד אשה או מטלטלי מבית או להיפ,
כי יש סברא דאפשר דוקא על זה הקפידה התורה ,א"כ היו צריכי למנות שני לאוי
חימוד בית ]בלאו הראשו[ וחימוד אשה ומטלטלי בלאו השני כיו דכל אחד יש לאו
מיוחד ,וא כי אי מלקות בלאוי אלו כאשר בעזרת השי"ת יבואר לפנינו ]באות ג'[ ,מ"מ
מני המצוות אי תלוי במלקות כמבואר ש בספר המצוות .וג הרבה דברי נחשבי
בלאו השני עבד ואמה וכו' ,ובסו כלל וכל אשר לרע ...א דבר זה צרי ביאור רחב
בדברי הר"מ בשורש התשיעי ורמב" ש  ,ודבר זה יעבור ויחלו מלוא רחב י התלמוד:
]ב[ והנה לאו הזה דלא תחמוד אינו רק בעשה מעשה ולקח החפ ,כמבואר כא בדברי
הרב המחבר ובר"מ ה"ט ,ולא מיבעיא א לא נת דמי כלל וגזל בחנ עובר על לאו
זה ג"כ ,כמבואר בר"מ כא הי"ב ,אלא א א נת דמי מ"מ עובר בלאו זה ,כיו שבדר
הכרח לקח ממנו כמבואר כא ובדברי הר"מ ,וכ נראה דעת הראב"ד בהשגות כא ה"ט.
ובתוס' סנהדרי כ"ה ע"ב ד"ה מעיקרא וכו' ,לתירו הראשו כתבו דכ הוא האמת דבדיהיב
דמי לא מיקרי חמס ואינו עובר על לאו זה ,וכ כתבו בבבא מציעא ה' ע"ב ד"ה בלא
דמי ,ועיי בבא קמא ס"ב ע"א תוס' ד"ה חמס וברא"ש ש  .ועיי כס משנה פ"י מעדות
ה"ד רצה לומר כ בדברי הר"מ דאינו חמס ביהיב דמי ,ובאמת דעת הר"מ מפורש דאפילו
ביהיב דמי עובר בלאו רק דאינו פסול לעדות אלא מדרבנ ,כי לא משמע לאינשי וכו',
ועיי חו"מ סי' ל"ד בטור ]אות י"ח[ ובב"י ,ובבית שמואל אבה"ע סי' כ"ח סק"ב פלפל
בזה ובכנסת הגדולה לחו"מ ש אות נ"ט ,ואי להארי במה שהאריכו ה ז"ל.
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 ìדעת הרמב"ם דעובר אפילו אם אמר רוצה אני

ודעת הר"מ כא דא הפציר ולקח החפ עובר בלא תחמוד ,ואינו מחלק בי א המוכר
אמר רוצה אני או לא אמר רוצה אני ,ובפ"י ממכירה ה"א גבי תלוהו וזבי זביניה זבינא
ג"כ לא הזכיר כלל דצרי שיאמר רוצה אני ,וכ כתב הרב המגיד פ"ד מאישות ה"א דבכל
עני המקח קיי  .ובלח משנה פ"י ממכירה ה"א תמה הא בבבא קמא בפרק הכונס ס"ב
ע"א מוקמי להא דתלוהו וזבי דוקא באמר רוצה אני ,ועי"ש במה שהביא בש הב"י
]חו"מ סי' ר"ה אות א'[ ,ועיי לח משנה פ"ד מאישות ה"א באריכות ,עכ"פ לדעת הר"מ
עובר בלאו זה בכל עני והמקח קיי .
 ìבענין "אי עביד לא מהני"

והמגיד משנה כא ה"ט הקשה למה יהיה המקח קיי והא קיימא ל כרבא בתמורה ד'
ע"ב דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ,ותיר כמו שקונה הגזילה
בשינוי ומבואר ש בתמורה ו' ע"א דא לרבא קנה הכא נמי .ודבריו אינ מובני דש
גזירת הכתוב דדריש אשר גזל כעי שגזל עי"ש ,אבל כא מנל .ועיי לח משנה פ"ו
מבכורות ה"ה גבי מעשר בהמה ,דהר"מ סובר כאביי דאי עביד מהני ,ומביא דברי הרב
המגיד הללו והאריכו בזה האחרוני אי הלכה כאביי או כרבא ואי כא מקומו ,אבל נראה
דא א נאמר כרבא והר"מ פוסק כוותיה מ"מ לפי דברי המהרי"ט )ח"א סי' ס"ט( דא
לא יתוק האיסור א נאמר לא מהני א רבא מודה דמהני ,ויישבו בזה הקושיא משוחט
בשבת ,והובא לעיל בחיבורנו ]סו מצוה ל"ב אות ב'[ ,א"כ כא א א נאמר לא מהני
ואי הקני כלו מ"מ עבר בלא תחמוד לכולי עלמא ,וא להר"מ כא שבהלכה י"ב דבגזל
ג"כ עובר בלא תחמוד א"כ לא יתוק כלל האיסור ואדרבה יתוס איסור לא תגזול ,א"כ
לכולי עלמא מהני ,על כ שפיר פוסק הר"מ דהמקח קיי אע"פ שעבר על הלאו .ועיי
שער המל פ"ג מגירושי הי"ט מה שפלפל בזה.

עוד יש ליישב קושית הרב המגיד הנ"ל כיו דבאמת אפילו אמר רוצה אני וא"כ נתרצה
המוכר ,מ"מ דעת הר"מ דעובר בלא תחמוד כמו שכתב ש הרב המגיד ,א"כ הלאו הוא
על ההפצר ,וגר לזה שעכ"פ עתה בשעת גמר המקח רוצה המוכר ,והנה בשו"ת פני
מאירות ח"א סי' ל"ד כתב דא לרבא דלא מהני זה דוקא א המעשה תלוי באיסור קנסה
אותו התורה דלא יהנו מעשיו ,אבל בנשבע שלא ימכור ,א נאמר דלא מהני ,ובאמת עשה
רק המוכר האיסור והלוקח לא עביד איסורא ,והיא נקנוס שלא תהיה מכירה ויהיה קנס
ללוקח ג"כ ,על כ בכהאי גוונא לא קנסה התורה ומהני מעשיו ,א"כ הכי נמי כא עביד
הלוקח האיסור לא המוכר והמוכר נתרצה א"כ אפשר עתה רוצה בלב של  ,א"כ אי אמרינ
לא מהני יהיה קנס למוכר ג"כ שלא תהיה המכירה קיימת ,ובאמת רוצה עתה וא"כ יהיה
קנס למוכר ג"כ והוא לא עביד איסורא ,על כ המכירה קיימת ומ"מ עבר בלא תחמוד.

 ìיישוב סוגיא דב"ק סב לפי דהרמב"ם

ובזה מתורצת קושית הלח משנה פ"י ממכירה ה"א שתמה על הר"מ דמבואר להדיא
בבבא קמא פרק הכונס ס"ב ע"א אמר ליה רב אדא בריה דרב אויא לרב אשי מה בי
גזל לחמס ,אמר ליה חמס יהיב דמי גזל לא יהיב דמי ,אמר ליה אי יהיב דמי חמס
קרית ליה והאמר רב הונא תלוהו וזבי זביניה זבינא ,לא קשיא הא דאמר רוצה אני הא
דלא אמר רוצה אני ,ולדברי הר"מ מאי מקשה חמס קרית ליה והאמר רב הונא מה עני
זה לזה אע"ג דתלוהו וכו' מ"מ הוה ליה חמס ועבר על הלאו ,כי כ האמת לדעת הר"מ,
וג תירו הש"ס דאמר רוצה אני ,בכהאי גוונא אמר רב הונא דהמכירה קיימת ,ובכהאי
גוונא לא הוי חמס ,והיא פסק הר"מ כא דהוי חמס והמכירה קיימת ומ"מ עובר ,והיא
באמת תמיהה גדולה.
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ולפי מה שכתבנו מיושב דבאמת קושית הש"ס ש צריכה עיו מאי מקשה חמס קרית
ליה והאמר רב הונא וכו' ,הא מצד הסברא הוא עובר בלא תחמוד א דהמכירה קיימת
כיו דהפציר בו או תלוהו .אלא באמת היא גופא קשיא היא אתה אומר דביהיב דמי
חמס הוא ועובר בלאו הא רב הונא אמר תלוהו וזבי זביניה זבינא ואי עובר בלאו א"כ
אמאי קיימת המכירה הא כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ,וא"כ
א עובר בכהאי גוונא אמאי מכירה קיימת ,ומתר הא דאמר רוצה אני ,היינו דרב הונא
מיירי דאמר רוצה אני ,א"כ א דהאמת דהוי חמס ועבר על הלאו מ"מ המכירה קיימת
דלא שיי לומר אי עביד לא מהני ,הא יהיה קנס למוכר ג"כ דאולי באמת רוצה המוכר
ג"כ עתה בלב של  ,וא"כ יקנסו למוכר על עבירה של לוקח ,על כ המכר קיי  .ובלא
אמר רוצה אני אי המכר קיי  ,חדא מחמת אי עביד לא מהני ,ואי כא קנס למוכר ,כי
באמת אינו רוצה ,או כיו דאינו רוצה ,בעל כרחו אינו מקנה ,א"כ זה גופא קושית הש"ס,
למה תהיה המכירה קיימת כיו דהוא חמס ועובר בלאו ,ומתר דבאמר רוצה אני עובר
בלאו ומ"מ המכירה קיימת ,ולשו הא והא דקאמר ,אינו דזה מיירי בזה וזה מיירי בזה,
אלא לעני הדי דרב הונא מיירי ברוצה ,ובאינו רוצה אי המקח קיי  ,ומצינו כמה פעמי
בלשו הש"ס כזה ,עיי כתובות כ"ז ע"א גבי עיר שהקיפוה כרכו כא וכא וכו' ,עי"ש
ובראשוני .

הכלל ,דבסלקא דעת אמרינ דבכל עני זביניה זבינא ,א"כ קשיא הא לא מהני באינו
רוצה ,דהא כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד וכו' ,והמסקנא דרב הונא מיירי ברוצה
ולא שיי לומר דלא מהני ,אבל באמת עבר בלאו ומ"מ מהני ,שוב ראיתי בשער המל
כא בהל' גזילה דר ג"כ בדר זה ,דקושית הגמרא דנימא כל מילתא דאמר רחמנא לא
תעביד וכו' ,עי"ש שכתב בדר אחר .ויש עוד לפלפל בדברי המהרי"ט והפני מאירות
הנ"ל וא לעורר באתי.

וא נאמר כדעת הלח משנה פ"ו מבכורות ה"ה דהר"מ פסק כאביי וכ דעת מהר"ש
יפה עיי משנה למל פ"ח ממלוה ולוה ה"א ,א"כ אפשר סוגיא דפרק הכונס אתיא אליבא
דרבא ,על כרח מוכח דאי יהיב דמי אינו עובר באומר רוצה אני מדהמכירה קיימת ,אבל
הר"מ פוסק כאביי על כ עובר ומ"מ המכירה קיימת.

וכל זה לדעת הר"מ דאפילו ברוצה אני דהמקח קיי מ"מ עובר בלאו זה ,אבל הראב"ד
כא השיג על הר"מ וזה לשונו :א"א ולא אמר רוצה אני עכ"ל ,ודעתו כפשטא דסוגיא
דדוקא בלא אמר רוצה אני ואי המקח קיי אז עובר בלאו אבל א אמר רוצה אני על
זה סובר רב הונא דזביניה זבינא ואינו חמס ואינו עובר בלאו .והנה הרב המחבר כא
כתב סת כלשו הר"מ דמשמע אפילו אמר רוצה אני ,ואי"ה יבואר לפנינו ]באות ט'
ובאות הבאה[ דדעת הרב המחבר כהראב"ד:
 ìאין בו מעשה

]ג[ וכתב הר"מ כא בהלכה זו וזה לשונו :ואי לוקי על לאו זה מפני שאי בו מעשה,
והראב"ד בהשגות כתב וזה לשונו :ואי תימה גדול מזה והיכ מעשה גדול מנטילת החפ
אבל הוה ליה למימר מפני שחייב בתשלומי וכו' ,וג זה חייב להשיב החפ לבעלי ,
עכ"ל .והרב המגיד כתב דהר"מ אזיל לשיטתו דא ברצו הבעלי עובר א"כ כיו דהמקח
קיי אינו מחויב להשיב ,על כ כתב הטע שאי בו מעשה כי השתדלות בדבר אי בה
מעשה ,ונטילת החפ היתה ברצו המוכר ואי בה איסור ,והרב המשיג אזיל לשיטתו
דדוקא בלא אמר רוצה אני דאי המקח קיי אז עובר א"כ נטילת החפ הוי מעשה רק
הטע לדידיה כיו דלא קנה א"כ חייב בהשבה על כ אי לוקי ,אלה תוכ דברי הרב
המגיד ,עי"ש כי קצרתי בלשונו.
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וצ"ע כיו דהטע שכתב הר"מ הוא דוקא באומר רוצה אני ,א"כ היא מספיק לו טע
זה כיו דהר"מ מודה דא בלא אמר רוצה דאי המקח קיי  ,ואפילו בגוזל את חבירו כתב
הר"מ כא הי"ב דעובר בשלשה לאוי ,דהיינו לא תחמוד ג כ ,ועל זה ליכא מא דפליג
דג בלא דמי עובר בלא תחמוד ,א"כ בגוזל יש בו מעשה ואמאי אי לוקי בגוזל או בלא
אמר רוצה על הלאו דלא תחמוד ,ועל כרח צרי לומר דבכהאי גוונא דלא קנה החפ
אי לוקי דנית להשבו ,והיה צרי הר"מ לכתוב שני הטעמי מפני שאי בו מעשה וג
נית להשבו ,דזה מספיק על שני חלקי הלאו ה במקו שהמכר קיי או אפילו אי המכר
קיי או בגוזל ,וש כתב דאפילו נת לו דמי מ"מ עובר ומכל שכ א לא נת דמי ,
וא"כ מיירי בכל עני והיה לו לכתוב ולמה אי לוקי וכו' מפני שאי בו מעשה או נית
להשבו ,כי בגוזל או שלא אמר רוצה אני דגו נטילת החפ הוא האיסור הוי ליה מעשה,
ודוקא באמר רוצה אני אי בו מעשה כסברת הרב המגיד ,אבל בגוזל הוי ליה מעשה,
א"כ צרי לטע הראב"ד ואמאי לא כתב הר"מ טע זה ג"כ] ...נשמטו כא כמה קטעי[
ולכאורה יש להקשות בסוגיא ש  ,דאמרינ דאי צרי לאו בגזל דאתיא מבינייהו ,בלא
זה למה ל לאו בגזל ,הא עובר בלא תחמוד ובלא תתאוה ,כמבואר כא בר"מ פ"א מגזילה
הי"ב ,וג באונאה לא אצטרי קרא אע"ג דלא אתיא מבינייהו ,מ"מ עובר משו לאוי
הללו ,ויש לפלפל הרבה בסוגיא זו בתוס' ,ור"מ פ"א מגזילה ואבידה ה"ג במה שהקשה
עליו הרב המגיד ,א אי כוונתי בחיבורי זה לפלפל רק להעיר בדבר החדש...
...א באמת לשיטת לא לקי על קרקעות משו לאו דלא תגזול ,כמו שכתבו ש ד"ה
אלא ,דקרקע אינה נגזלת משו דלא נייד ,ועבדי ושטרות על כרח צרי לומר דאיתקש
לקרקעות ,ואע"ג דניידי לא שיי הלאו דלא תגזול ,מחמת קושית אמאי אוקמינ לא
תגזול לכובש שכר שכיר ולא אוקמיה לעבדי ושטרות דלא אתי מבינייהו .ועל כרחי
צרי לומר כיו דעל קרקעות לא יוכל לאוקמי הלאו ,א"כ ג בעבדי ושטרות אינ בלאו
הזה ,וצרי לאוקמיה בכובש שכר שכיר ,ומבינייהו לא נוכל למיל עבדי שטרות וקרקעות,
כי אי בה די אונאה כמו שכתבו ש  ,עי"ש .א באמת ג לשיטת התוס' יש מלקות
בגוזל קרקעות ועבדי ושטרות ,דא דאי בה לאו דלא תגזול ,מ"מ יש בה לאו דלא
תחמוד ,דמפורש בקרא בית רע ועבדו ואמתו ,ולהדעות דלא תתאוה ולא תחמוד חדא
היא ,כתיב שדהו ג"כ ,מבואר להדיא בתורה דג על קרקעות ועבדי עוברי על לאו
דלא תחמוד ,ובלא דמי כולי עלמא סוברי דעובר על הלאו הזה ,א"כ בגוזל עבדי שטרות
וקרקעות חייב מלקות בלאו הזה ,ואי ניתק לעשה ,כי לית בהו עשה דהשבה ,נהי דעל
מטלטלי ג לאו דלא תחמוד ניתק ,כי כתיב והשיב את הגזילה,
ועל גזילה עוברי ג"כ בלאו דלא תחמוד ,ועשה מנתק תרי לאוי כמו שכתבנו לעיל בש
התוס' דחולי פ' ע"ב ד"ה הנח ,מ"מ בעבדי שטרות וקרקעות אינו ניתק .ונהי דלא שיי
לא תגזול כיו דלא ניידי ,אבל לא תחמוד שיי בהו דמפורש בתורה ,א"כ לוקי ג
לשיטת בעבדי שטרות וקרקעות מחמת לאו דלא תחמוד ,ולאו הנית לתשלומי בלא
ניתק לית להו ,כמו בכובש שכר שכיר דלוקי לדבריה אע"פ שנית לתשלומי כיו דלא
ניתק לעשה .ובזה אפשר ליישב קושית התוס' ש בבבא מציעא ה' ע"ב ד"ה בלא ,גבי
לא תחמוד בלא דמי משמע ,והקשו תיפוק ליה מלא תגזול ,ותירצו לעבור עליו בשני
לאוי .ובאמת דבריה צריכי עיו ,דכא באיזהו נש ס"א ע"א ד"ה לעבור ,כתבו דלא
מוקמינ בשני לאוי כיו דאי מלקות בגזל ,א לפי מה שכתבנו ,משו לא תגזול בלבד
אינו עובר בעבדי שטרות וקרקעות ,ולא תחמוד מבואר להדיא דג בעבדי וקרקעות
עוברי  ,א אפשר קושית התוס' למה פרט הכתוב ג מטלטלי בלאו דלא תחמוד ,כיו
דעובר בבל תגזול...
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]ד[ ועיי סוכה לא .דרבנ סברי דהתוק את חבירו והוציאו מסוכתו או מסכ ברשות
הרבי כשר ,וכ הלכה ,עיי שו"ע או"ח סי' תרל"ז ס"ג ,והטע דלא הוי סוכה גזולה,
דקרקע אינה נגזלת וברשותא דמרה קיימא ,ועיי ר" סוכה פרק היש ובראשוני  ,דא
מצוה הבאה בעבירה לא הוי כיו דאינה ברשותו כלל .ולכאורה בקנה ]אח"כ ה[סוכה,
לדעת הר"מ כא דהמקח קיי ]כדלעיל אות ב'[ ,א"כ ודאי היא ברשותו דהוי שלו ,נימא
דלא יצא מחמת מצוה הבאה בעבירה והיא ברשותו .א עיי תוס' סוכה פרק לולב הגזול
ל' ע"א ד"ה הא ,דכתבו דא היה קני קוד למצוה לא הוי מצוה הבאה בעבירה א
דעל ידי גזל באה לידו ,ועי"ש בראשוני והדברי עתיקי ,א כ הכא נמי ,א המקח
קיי לא שיי מצוה הבאה בעבירה ,ובאי המקח קיי לא הוי ברשותו כלל ,וזה פשוט:
]ה[ לכאורה לפי המבואר לעיל ]אות ב'[ דהלאו הזה של לא תחמוד אינו מחמת הפקעת
ממו ,דאפילו בנת דמי עובר בלאו הזה ,וג לדעת הר"מ א דבגמר המקח רוצה המוכר
מ"מ עובר על הלאו כמו שכתבנו למעלה ,א"כ אפשר לומר דא בפחות משוה פרוטה
עובר בלאו זה .ולפי זה בגוזל פחות משוה פרוטה יהיה לוקה מלאו זה ,דלא ניתק לעשה
וג לא נית לתשלומי ,עיי ש"ס בבא קמא ק"ה ע"א ור"מ פ"א מגזילה ה"ו ,ובסנהדרי
נ"ז ע"א ברש"י ד"ה צערא ,מבואר דישראל בישראל איסורא איכא בפחות משוה פרוטה,
אבל על הלאו אינו עובר ,דהתורה כתבה לא תגזול והשיב וכו' ,אינו עובר על הלאו רק
א חייב בהשבה ,עי"ש ,נראה דאינו עובר בלאו הזה ג"כ ,ועי"ש נ"ט ע"א ,דאמרינ ש
מי איכא מידי דלישראל שרי ולבני נח אסור ,ופרי והרי פחות משוה פרוטה ,ומתר הת
משו דלאו בני מחילה נינהו ,ועי"ש ברש"י ,שפחות משוה פרוטה אינו נקרא גזל וכו'
שמוחלי וכו' ,א"כ מבואר דאינו עובר בלאו בפחות משוה פרוטה ,דאי לאו הכי לא הוה
פרי מי איכא מידי ,דבאמת לישראל אסור משו לאו זה דלא תחמוד ,וכל היכא דלישראל
אסור אפילו מטע אחר ,לא שיי מי איכא מידי ,כמבואר בחולי ק"ב ע"א גבי אבר מ
החי של טמאה .והא דפרי מי איכא מידי ,א דפחות משוה פרוטה ג"כ אסור מ התורה,
עיי כא בר"מ פ"א מגזילה ה"ב ובלח משנה ,ובתוס' חולי ל"ג ע"א ד"ה אחד גבי
מזמני ,וצרי אריכות לברר ואי כא מקומו.
אבל עכ"פ מוכח דבפחות משוה פרוטה אינו עובר בלאו הזה ג"כ ,והנה לכאורה טעמא
בעי ,כיו דפחות משוה פרוטה הטע משו דישראל מוחל ,וכא לעני הלאו דלא תחמוד
לא מהני ,דלדעת הר"מ א דנתרצה בסו מ"מ עבר .ונראה עיקר הטע דהוא מכלל
השיעורי ,שאצל דיני ממו הכל בפרוטה ,ופחות משוה פרוטה לא נקרא ממו .ותדע דהא
ריבית מתנה גמורה היא והתורה אסרה מגזירת הכתוב אע"ג דמוחל ,א"כ נימא דפחות
משוה פרוטה ג"כ עובר בריבית דלא שיי הטע דמחילה ,דלא מהניא ,ובאמת עיי תוס'
בבא מציעא פרק איזהו נש ס"א ע"א ד"ה א  ,וכתובות פרק נערה שנתפתתה מ"ו ע"א
ד"ה אתיא ,דהוכיחו דפחות משוה פרוטה אינו עובר בריבית ג"כ ,עי"ש .וג א נאמר
טע דמחילה ,א"כ א גוזל מחרש שוטה וקט דלאו בני מחילה נינהו ,יהיה עובר א
בפחות משוה פרוטה ,אלא על כרחי דכ הלכה למשה מסיני( .על כ ג כא אינו עובר
בפחות משוה פרוטה ,א אסור מטע חצי שיעור כמו גזל כל שהוא .ומה שנראה בש"ס
דסנהדרי ש הטע דמחילה ,אי כא מקומו ויבואר אי"ה בלאוי דגזילה ]מצוה רכ"ד
אות ג'[ .וג הקושיא שהקשינו לעיל ]באות ג' ד"ה והנה מה[ בסוגיא דאיזהו נש ,דלמה
אמר רבא דאי צרי לאו בגזל דאתיא מבינייהו ,היה לו לומר דיש לאו זה דלא תחמוד
וג לא תתאוה ,כמבואר כא דגוזל עובר על שלש לאוי ,הכל יבואר לקמ בעזה"י .והנה
במה שכתבנו לעיל ]אות ג' ד"ה והנה מה[ ,להקשות על תוס' פרק איזהו נש ,שמדבריה
מבואר שאי לא תגזול בקרקעות וג אי איסור אונאה ,והקשיתי חדא דאיסור לא תגזול
בקרקעות הוא בר"מ פ"ז מגניבה הי"א ,וברמב" על התורה דאונאה ג"כ בקרקעות ,כעת
מצאתי כ במשנה למל פ"ד ממלוה ה"א:
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]ז[ והנה ג באשת חבירו שיי הלאו כמבואר בתורה ,והנה לדעת הר"מ כא ה"ט ,ג
א הפציר בחבירו וגירשה ,ובודאי היה ע"י שאמר המגרש רוצה אני ,ולקחה אח"כ עובר
על הלאו ,א לא שיי הטע של הר"מ דאי בו מעשה ,דאי ל מעשה גדול מזה ,דאפשר
חייב על כל ביאה וביאה .וא לדעת הראב"ד ש  ,דבכהאי גוונא שגירשה מרצונו אינו
עובר על לא תחמוד ,וצרי לומר שלקחה באיסור אשת איש ועובר על לא תחמוד ג"כ,
א"כ לא שיי נית להשבו ,ובפרט דאסרה על בעלה ,א"כ יש בו מעשה וג לא שיי
נית להשבו ונית לתשלומי ,א"כ אמאי לא משכחת לה מלקות בלאו הזה ,ואיני מוצא
דר שיהא עובר על אשת רעהו בלא תחמוד ולא יהיה בו מלקות ,כי לא שיי אי בו
מעשה ,וג לא שיי נית להשבו ,בי להר"מ ובי להראב"ד .ואי תימא דאי לקחה באיסור
אשת איש אי נפק"מ בלאו ,דחייב מיתה ,זה אינו ,דנפק"מ א לא התרו בו משו לאו
דאשת איש רק משו לא תחמוד ,דאי חייב מיתת בית די ,ומלקות חייב ,דחייבי מיתות
שוגגי אי פוטרי ממלקות ,כמבואר בחולי פ"א ע"ב ור"מ פי"ב משחיטה ה"ז ,א"כ
משכחת לה מלקות בלאו זה דלא תחמוד ,וצ"ע:

>˜<„Ó

 ìהחומד מה שביד בן נח

]ח[ והנה לאו זה כל אישי ישראל מצווי עליו א נשי ועבדי ככל הלאוי שבתורה.
ועובר א חומד איזה דבר מאישי ישראל .ונראה פשוט דא חמד מגוי אינו עובר בלאו
הזה ,כי רע כתיב והוא למעוטי גוי בכמה מקומות בש"ס ,הכא נמי .וא גזל גמור יבואר
אי"ה לקמ ]מצוה רכ"ד אות ד'[ דיש שיטות א ישראל מוזהר על של גוי ,ועל לאו זה
ודאי אינו מוזהר ,דכתיב לרע ,וזה פשוט .והנה הרב המחבר לקמ פרשת ואתחנ מצוה
תט"ז גבי לאו דלא תתאוה ,כתב דכל באי עול מצווי על הלאו ,דהוא ענ מגזל ,א"כ
מכל שכ דעל הלאו הזה דהוא במעשה ,דמצווי על זה ,וצ"ע על הרב המחבר דהמתי
עד לקמ ולא כתב כא דכל באי עול מצווי על זה .והנה בב נח א עבר על הלאו
הזה אפילו מב נח כמותו ,דינו כדי הגוזל ,וחייב מיתה ולא נית להשבו ,ואפילו בפחות
משוה פרוטה .ואי"ה לקמ גבי גזל ]ש אות ו'[ יבואר הדי של ב נח ,ותלמד לכא:
]ט[ והנה הרב המחבר כתב כא ואפילו עשה מעשה אינו חייב מלקות ,מפני שנית להשבו
וכו' ,ועיי בהגהת משנה למל כא כתב דדעת הרב המחבר כדעת הראב"ד ,וכבר פלפלתי
לעיל בעזה"י דג הר"מ מודה לטע הזה ,עיי מה שכתבנו למעלה ]אות ג'[:
]י[ ולעני לעבור על לאו הזה מפני ממו ,הרי הוא ככל הלאוי דצרי לבזבז כל ממונו.
א מפני פיקוח נפש ג"כ נדחה ככל הלאוי חו משלושה .ולעני תשובה ,א בגוונא
דנית לתשלומי ,אפשר דהוה ליה כמו ניתק לעשה ,ועיי ביומא ל"ו ע"א דעולה מכפרת.
וג א הוא בעני שאי בו מעשה ,יבואר לקמ במצות תשובה ]מצוה שס"ד[ בע"ה .וג
הוי מעבירות שבי אד לחבירו .והפו בכל מה שכתבנו במצוה זו תלי"ת הערות חדשות
ויבואר לקמ גבי לאוי דממו ,השי"ת יגמור עלי:
]יא[ ועיי בש"ס קידושי י"ג ע"א ,ור"מ פ"ה מאישות ה"ז וה"י ,ובשו"ע אבה"ע סי' כ"ח
ס"א וס"ב לעני קידש בגזל וחמס ,לעני דמהני יאוש ,ולומר דידי שקלי ,עי"ש .וצרי
לומר בחמס דאי המקח קיי להר"מ דצווח מתחילה ועד סו ,אבל בחמס היכא דקיי
המקח ,א"כ בודאי הוא שלו ואי צרי יאוש ,וג לא תוכל לומר דידי שקלי ,וזה פשוט:
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שנמנענו לקבוע מחשבותינו להתאוות וכו' .זה מבואר בר"מ פ"א מגזלה ה"י .ועיי לעיל
במצות לא תחמוד בפרשת יתרו ]מצוה ל"ח[ הארכתי ,ותלמוד לכא .ומה שכתב הרב
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המחבר וכל בני עול מצווי על זה ,אינו מבואר בר"מ ,והוא סברת עצמו ודברי נכוחי
ה  .ופשוט דישראל המתאוה מה שביד גוי אינו עובר ,דרע כתיב ,וממעטינ בכל מקו
מרע גוי וג הקדש ]ב"מ פ"ז ע"ב[ ועל כ אינו עובר על הקדש:
ועיי לעיל ]מצוה ל"ח אות ה'[ דכתבתי דאפשר א בפחות משוה פרוטה עובר על לאו
זה דאי זה לאו של ממו ,עיי ש ותלמוד לכא ואי להארי:
ואי מלקות בלאו הזה דאי בו מעשה ,וג דהוא בלב ,אטו מא דאכיל תמר ,בארבילא
וכו' ]מכות כ:[:

:÷éù í"øäî

 :ç"ì äåöî :úååöî â"éøúל"ת שלא לחמוד דבר של חבירו שנאמר לא
תחמוד ,ויש בזה ג דעות:

 ìשיטת הסמ"ג ובמה חולק על הרמב"ם

)א( דעת הסמ"ג דא נת מעות לית ביה משו לא תחמוד כדאמרינ בב"מ ד ה ע"ב,
והא דאמרו הלשו לא תחמוד 'לאינשי' בלא דמי משמע ,כ הוא האמת ג לנו והא דנקט
לאינשי נראה לי ליישב דנהי דלא תחמוד ליכא מ"מ אפילו נות דמי ואי הבעלי מרוצי
והוי גזל ועובר משו לא תגזול אלא דאינשי מורי היתירא כיו דנותני דמי ס"ל דלית
ביה משו לא תגזול וזה שקר כדאיתא הת בב"מ אבל לעול משו לא תחמוד דילפי'
מקרא דלא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת ל כמ"ש הרמב" במני המצוות רס"ו וכ
הוא במכילתא וש מיירי בלקיחה בלי נתינת מעות וילפינ כמ"ד דו מינה ומינה דבלא
נתינת מעות מיירי= .וכ"כ במושב זקני לשיטת התוס' עיי"ש=
זה חדא דפילג הסמ"ג על הרמב"  ,והשני ס"ל דלא תחמוד ולא תתאוה הוא רק חד לאו
דעיקר הלאו דלא תחמוד הוא ג"כ משו התאוה שהיא בלב ,ונקט בדברות אחרונות בדר
לא זו א זו דמעיקרא אזהיר על לא תחמוד וגילה ל הקרא שלאחריו דהיינו ולא תתאוה,
ונקט לא תתאוה בלשו התפעל דאינו עובר אא"כ קבע התאוה ההיא בלבו כמ"ש הרמב" ,
ולשו לא תחמוד בא רק לגלות על גז"ש דבעינ דוקא לקיחה באיסור כמו בקרא דלא
תחמוד כס וזהב ולקחת ,ודברות אחרונות באו לפרש דברי הראשונות ,ובזה פליג ג על
הרמב" דמונה לא תחמוד ולא תתאוה לב' לאוי.

 ìשיטת הראב"ד

)ב( ודעת הראב"ד פ"א מגזילה ,שיטה ב' ,וס"ל דחמדה ותאוה ה ב' לאוי דהתחלת
החמדה הוא נקרא תאוה כל זמ שהוא עדיי בלב ,וג באשת רעהו דלא כתיב הלאו דלא
תתאוה מ"מ נכלל הוא מדסיי הקרא ולא תתאוה כל אשר לרע .ונראה לי עוד טע
דבאשה לא נקט לשו לא תתאוה דבאשה מוזהר הוא בלא"ה על תאות הלב שמביא לידי
זימה ולידי הוצאת קרי ר"ל כמו שדרשו על לא תתורו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ זו זנות,
ולכ כא דמיירי באיסור תאוה שהוא מביא לידי חמדה ולידי לקיחה באיסור כמו שביאר
כל זה הרמב" בפ"א מגזילה ובמני המצוות ,ולכ כיו דבאשה בלא"ה ]לא ??[ מזהר
על התאוה כלל רק האיסור על האשה בכלל כל אשר לרע ,דב' לאוי התאוה והחמדה
דאזהיר עליה כא הוא דוקא כשגרמו לו אח"כ הלקיחה באיסור אפילו נת לו דמי כיו
דלא היה חבירו מרוצה הרי הלקיחה באיסור ,עבור בפ"ע על הלקיחה דהוי כגזל .והתוס'
בב"מ הקשה אי נימא כיש אומרי כדעת הסמ"ג דמיירי בלא דמי א"כ ת"ל מלא תגזול
יעיי"ש ויבואר לקמ אי"ה.

 ìשיטת הרמב"ם

)ג( ושיטת הרמב" היא דעה שלישית דעובר על לא תתאוה ולא תחמוד ,דלא תתאוה
היא בלב וא בא לידי פעולה שהפציר ודחק על חבירו לית או למכור לו עד שבא לכלל
לקיחה אפילו אומר המוכר רוצה אני ונתרצה באמת ,אפ"ה כיו שחזק התאוה והחמדה
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ההוא עד שבא לכלל לקיחה אפילו לקיחה בהיתר עובר בב' לאוי ,וא ע"י התאוה
והחמדה לקח באיסור דהיינו שלא נתרצה ואע"ג דנת לו דמי הוא עובר ג משו לא
תגזול.
 ìאשת רעהו

והנה לדעת הסמ"ג והראב"ד מקשי כיו דלדידהו אי האיסור של לא תחמוד אא"כ בא
הלקיחה באיסור א"כ באשת איש בלא"ה היא אסורה משו אשת איש ות"ל שעובר עליה
בכל עת משו איסור אשת איש ,וכ הקשה במעיי החכמה ובמנחת חינו ,וגו הקושיא
באמת לא קשה דהלקיחה אינו דוקא א בא עליה אלא אפילו א לקחה רק מיד הבעל
לביתו אע"ג דלא קנאה או קדשה בקידושי ג"כ שאינ תוספי באשת איש אפי"ה מקרי
לקיחה ועבר על לאו דלא תחמוד ,דהרי בלאו דלא תחמוד כתיב ביתו ושדהו וקימ"ל
דקרקע אינה נגזלת והוא עדיי ברשות בעלי אפ"ה עובר ,ה"נ אפילו לקחה רק מבעלה
לביתו.
ועוד אמרתי דאפשר דלעינ אשת איש ג הראב"ד מודה אפילו א לקחה בהיתר דהיינו
שדחק והפציר על הבעל עד שנתרצה וגרשה אפ"ה עובר ,דדוקא במכר דאמרינ אגב זוזי
ואונסי גמר ומקנה א"כ ג המעות פעלו על הבעלי לרצות ולא בא הרצו ע"י הפצרת
החומד לכ ס"ל דאינו עובר ,אבל בהפציר עד שגירש שבא רק ע"י הפצרה אפשר שג
הראב"ד מודה אפילו בלקיחה בהיתר עובר משו לא תחמוד .ודברי הראב"ד עצמו פ"א
מהל' גזילה לא משמע כ דכתב דלכ אינו לוקה משו דצרי להשיב ולפי מה שכתבתי
משכחת לה לאו דלא תחמוד בגוונא דאי צרי להשיב.

 ìיישוב הסוגיא דב"ק סב

 äðùî íçìäåבפ"י מהל' מכירה הקשה על הרמב" הנ"ל דס"ל אפילו בלקיחה באמר
רוצה אני עובר על לא תחמוד קשיא עליה מהא דאמרינ בב"ק ד סב דקאמר דחילוק
בי גזל לחמס חמס יהיב דמי ופרי מר"ה דאמר תלוי' וזבי זביניה זביניה ומשני הא
דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני ,וא"כ מבואר דבאמר רוצה אני אינו נקרא חמס.
ולענ"ד יש ליישב דכבר הקשה ש התוס' דבב"ק קיט מוכח דחמס דקרא מיירי נמי ביהיב
דמי וא"כ ג עד חמס דקרא מיירי דיהיב דמי א"כ פסול מ התורה ובסנהדרי ד כה
אמרינ דחמס דיהיב דמי אינו פוסל אלא מדרבנ ,ותירצו דבאמת הוי רק אסמכתא בעלמא
הא דאמרינ בב"ק קיט וחמס דקרא היינו בלא יהיב דמי ,אבל מדברי הרמב" ספ"א
מגזילה נראה דלא ס"ל כ דג חמס דקרא מיירי ביהיב דמי וא"כ עמדה קושיות התוס',
ונראה לענ"ד ליישב דהרי אמרינ בבבא מציעא ד ה :דהיכי דיהיב דמי מורי התירה
וסובר הא דמי קיהיבנא ליה ,ועל זה קשה לי הא ג בשאר עבירות מצינו שיש עבירות
דמורי היתרא וטועי אפילו בחילול שבת וסוברי שאי זה חילול ואינ נפסלי מה"ת
עד שיתרו בה ויזהיר כדקי"ל בחו"מ סימ ל"ד סעי כד ,וא"כ ג גבי חומס ויהיב
דמי בוודאי א מזהירו ומלמדו שזה איסור דאורייתא הוא פסול מה"ת אע"ג דיהיב דמי,
אלא דזה דוקא א לא אמר רוצה אני אבל א באמת אמר רוצה אני אע"ג דעובר להרמב"
על לאו דלא תחמוד הא כתב הרמב" בפ"א מגזילה דהוי לאו שאי בו מעשה וקיי"ל
בלאו שאי בו מעשה ואי לוקי עליה אינו פסול לעדות מה"ת כדאיתא בחו"מ ריש סימ
ל"ד,
וא"כ א"ש ומיושב קושית התוס' דהא דאמרינ בסנהדרי דחמסני אינ פסולי אלא מדרבנ
היינו בדיהבו דמי ואמר רוצה אני או אפילו בלא אמר רוצה אני כיו דמורי היתרא וסבר
דמי יהיבנא ג"כ אינו פסול אלא מדרבנ ,אבל קרא דעד חמס היינו ביודע או שהתרו בו
והודיעו שעובר על לאו דלא תגזול ,אז פסול מה"ת והיינו חמס דקרא אפילו ביהיב דמי
אלא שהוא יודע שהוא איסור לא תגזול ,וא"כ איכ"ל בב"ק ד סב דפרי )מה( בי גזל
לחמס קאי על הקרא דפסול מה"ת והיינו דפרי לפי סלקא דעתא דאפילו בלא אמר רוצה
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אני אפ"ה ע"י זוזי גמר ומקני ולדעת הרמב" רוצה אני לאו דוקא כמ"ש הלח"מ בפ"ד
מאישות אלא שנת לו החפ סת אפ"ה אגב זוזי גמר ומקני ופרי שפיר א"כ אמאי
פסול מה"ת ,ע"ז משני הא דאמר רוצה אני ולדעת הרמב" רוצה אני לאו דוקא אלא
שמוכח מתו מעשיו שנות לו ברצו אז קנה מה"ת ואינו בלאו דעד חמס לפסלו מה"ת
אע"ג דעבר על לא תחמוד ,אבל בלא אמר רוצה אני אז פסול מה"ת א מזהירי אותו
שהוא איסור דאורייתא כנ"ל.
ויש להסביר עוד יותר עפ"י דברי הרשב" מז :ד"ה כל דמזבי וכו' דהוכיח ש דאפילו
לא גמר ומקני כיו דנקט זוזי קני ומדחי הש"ס דאינו ראיה אלא משו דאמרינ אגב אונסי
וזוזי גמר ומקני עיי"ש ,וא"כ ג הכא בשמעתי ס"ל דאי אפשר למקרי חמס בדבר שקונה
עפ"י הדי שוב אינו חמס בידו והיה סלקא דעתא דטעמא דר"ה כדסק"ד דש"ס בב"ב
אפילו אינו גומר ומקני קני והיינו דפרי מרב הונא כיו דנקט דמי לעול קני לא שיי
לקורא אותו חמס ,וג גזירה אטו לא יהיב דמי זה הוא מי אחר ,זה גזל וזה חמס,
ע"ז משני הא דאמר רוצה אני כמסקנת הש"ס בב"ב דא לא גמר ומקני באמת לא קני
אלא דאומד דעתו כיו דנת לו החפ גמר ומקני וא"כ שפיר יש לגזור אטו לא גמר
ומקני דשפיר משכחת לה ג"כ חמס דאורייתא כדלעיל ולכ פסול אפילו באמר רוצה אני
חד משו גזירה וג משו דעבר על לא תחמוד אע"ג דהוי לאו שאי בו מעשה פסול
מדרבנ ,וכעי הפירוש הזה מצאתי בשטמ"ק ב"מ ד ה סע"ב ומיושב קושית הלח משנה
הנ"ל.
 ìמלקות

 äæä åàìä ìòלכו"ע אי לוקי להרמב" לשיטתיה דס"ל דכל עיקר האיסור הוא א בא
לידי לקיחה אפילו לקיחה בהיתר ועכ"ח עיקר האיסור הוא החמדה וזה אי בו מעשה,
לכ כתב הרמב" דהוי לאו שאי בו מעשה אפילו א לקח האיסור בגזילה?? אח"כ אי
האיסור לא תחמוד נתגדל עי"ז ונשאר עדיי לאו שאי בו מעשה ומה שלוקח בזרוע הוא
איסור בפני עצמו מלאו דלא תגזול ,וזה הלאו עובר בי א הפציר מעיקרא או א לא
הפציר ולקח מיד בזרוע ,אלא שא הפציר בו מלבד הלאו דלא תגזול עבר ג בלאו דלא
תתאוה ולא תחמוד ,וא לא הפציר ותק בזרוע הוא עובר רק בלאו לא תגזול .ותימא
שבמנחת חינו לא כתב כ ונראה מדבריו אפילו א תק בזרוע עובר בלא תחמוד וזה
דלא כמשמעות דברי הרמב" במני המצוות וביד החזקה.
אבל להראב"ד ולהסמ"ג דלדידהו הוא איסור לא תחמוד דוקא א לוקח באיסור דהיינו
ביד חזקה וא"כ הלקיחה באיסור גמר הלאו דלא תחמוד וס"ל דהוי לאו שיש בו מעשה
והא דאינו לוקה הוא משו דנית להשבו כנלע"ד נכו ולא קשה מה שהקשה במנחת
חינו] ...הקטע הבא בעני גזילת קרקע נשמט כא דאינו נוגע לעני לא תחמוד[.
 :æ"éú äåöîמל"ת שלא להתאוות בלב דבר של חבירו שנאמר לא תתאוה ,כבר הארכתי
בזה בפרשת יתרו בלאו דלא תחמוד וג הלשו לא תתאוה שקובע מחשבתו ותאוותו
בלבו שלא רצה לסלק ]לסלקו[ ,וכ הלשו לא תתאוה מורה על לשו התפעל דהיינו
שקבע בעצמו התאוה ההוא שהיה יכול לסלק עצמו ממנה ודו"ק.
... :å úåà 'â ïîéñ à"ç ú"åù [øîøåô éáö äéøà ø"âäì] :éáö õøàומה שכתבתי בעני
לא תחמוד דדעת רבינו יונה ז"ל בספר שערי תשובה דהמפציר לית לו
מתנה עובר בלא תחמוד ,וכ"ק שליט"א כתב אולי דעת יחיד הוא ,אינני כדאי לדו בדה"ק
דלענ"ד הקלושה והרטושה הדברי מוכרחי מעצמ ואפילו לא אמר רבינו יונה היה
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ראוי לדו כ מהיקש שכליי לפי פסק הרמב" והשו"ע סי' שנ"ט סעי י' כל החומד עבדו
או אמתו או כליו של חבירו או כל דבר שאפשר שיקנהו ממנו והכביד עליו רעי והפציר
בו עד שלקחו ממנו הרי זה עובר בלא תחמוד ,הנה דאע"ג דבסו מכר מדעתו מ"מ כיו
שבא בסיבת הפצרתו עד שהוציאו מרצונו עובר בלא תחמוד ,וא במכר שנת לו מעות
כ כל שכ במתנה שא מפציר לית לו מתנה עובר ,וא במתנה כה"ג אינו עובר בל"ת
אי נאמר דבמכר עובר ,ואטו משו דנת לו מעות מגרע גרע ,יציבא בארעא וגיורא בשמי
שמיא ,ובעניי איני יודע שו סברא וחילוק בי מכר למתנה לעני זה.

ואשר כתב כ"ק הרמה דמצינו בכמה דוכתי בדבר שהוא דעת א' מהפוסקי א שאי
נמצא חולק מפורש עליו אי פוסקי כ ...אבל במקו שלא נמצא חולק מפורש על איזה
ראשו תמהני מאד א המצא תמצא איזה דבר שלא נפסוק כמותו...
 :ã ïîéñ íùב"ה ,תשובה שנית להרה"ק הנ"ל ,אשר חזר וכתב כק"ה שליט"א לבאר
החילוק בי גזל לחימוד דחימוד הוא רק בחפ שאינו מצוי וכו' ובזה רצה ליישב מה
שהקשיתי בסי' שלפני זה סק"ו ,ה דברי של טע דפח"ח וש"י .ולכאורה יש להעיר
מזוה"ק פרשת יתרו דמש"ה פרטה התורה בלא תחמוד כל הדברי דאל"כ ס"ד דג
חימודא דאורייתא אסור ואע"ג דבתורה כתיב כי קרוב אלי הדבר מאד ויגעתי ולא מצאתי
אל תאמי ,א לק"מ דלעומת זה אמרו ז"ל שדברי תורה קשי לקנות וכו' ואי ד"ת
מתקיימי אלא במי שממית עצמו עליה ובודאי ]ל"ח[ ]לא חשיב[ מצוי.

ומש"כ כ"ק הרמה מפסוק :רבי יחלו פני נדיב )משלי יט ו( ,ואטו רבי עבדי איסורא,
הלא דברי רבינו יונה ברור מללו דרק א לא ית בלב של רק מחמת בושה אסור ,אבל
א יודע כי נתו ית לו בנפש חפיצה ולא ירע לבבו בתתו לו שרי .ונדיב שמו מורה עליו
שיש לו רוח נדיבה ובודאי בעי יפה נות ובלב ונפש חפצה.

ג מה שהקשה לפי דברי אי מותר לשואל על הפתחי בקידוש היו וכו' ,ובחידושי
כתבתי בפשיטות דא לרבינו יונה ,בצדקה שרי ,דהרי כופי על הצדקה ובצדקה הנות
מצווה ולא ירע לבבו בתת לו ,וא"כ א הנות נות ברוע לב עבירה הוא עושה ע"כ אנו
אי חוששי לו ולקפידתו כיו דהוא שלא כדי ,ועד שאתה כופהו בגופו כפהו בממונו
כמ"ש הרמב" בסו בב"ב ,ורבינו יונה לא דיבר אלא בעשיר דליכא מצוה כמו שהביא
כ"ק שליט"א בעצמו משבועות )כה.(.
ומה שתיר כ"ק שליט"א דהיינו דוקא כשלא דרש ממנו ,זה חידוש גדול מאד וא"א
לאומרו בלא ראיה .ומה שכתב כ"ק דהרי גמ"ח הוא ג בממונו ,הנה רש"י סוכה )מט(:
פירש גמ"ח בממונו מלוה לו מעות ומשאילו כלי ובהמה ,וזה שפיר שיי ג בעשיר
וכ דרכ של בני אד  ,אבל לית לעשיר מתנה נראה פשוט דליכא חיובא,

ועוד יותר נלע"ד להוכיח מהא דשבועות דאפילו א ית לו לא מקיי מצוה דהנה בהא דפרי דאפילו
א ית לו לא מקיי מצוה ,דהנה בהא דפרי ש אילימא צדקה לעני מושבע ועומד מהר סיני הוא,
הקשה ע"ז בתשב" סי' קס"ג דהרי אי זה מצווה יותר מכל ישראל ולמה יחשב מושבע ועומד ותיר
דמ"מ כיו דא ית לו יקיי מצוה א דאינו מחוייב חשיב מושבע ועומד ,ומזה הוכיח די חדש לעני
השאלה דש דא דבר שאינו מחויב בהכרח לעשות כל שא יעשה יקיי מצוה חשיב מושבע ועומד
יעו"ש ,ומינה דבמתנה לעשיר לא זו דאינו מחויב א זו דאפילו ית לו לא מקיי מצוה דאל"כ לא משני
מידי ,ומדי דברי בזה נזכרתי כי הדבר מפורש להדיא ברמ"א או"ח סי' של"ג סעי א'...

מ"מ לעני הלכה כיו שכ"ק שליט"א הביע חוו"ד הרמה שהוא רק מידת חסידות וכ"כ
עוד בש כ"ק אביו אור ישראל וקדושו זצוקללה"ה שוב אי להסתפק בזה כלל ובודאי
דבריה הקדושי דברי אלקי חיי ה .
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 :'î ú"ì :íééç õôçì :øö÷ä úååöîä øôñמל"ת שלא לחמוד דבר של חבירו שנאמר
לא תחמוד וגו' ,וחמדה הוא שמשתדל להוציא מחשבתו לפועל
ומרבה רעי על חבירו ומפציר בו עד שלקחו ממנו אע"פ שנת לו ממו הרבה הרי זה
עובר עליו .ומצוי זה בחת שמכביד על חותנו קוד החתונה שית לו דבר פלוני ופלוני
מה שלא התנו על זה בשעת כתיבת התנאי  ,ואע"פ שחותנו ממלא מבוקשו אעפ"כ עובר
החת על לאו זה דלא תחמוד ) 42ועיי בראב"ד פ"א מהל' גזילה( ,ונוהג בכל מקו ובכל
זמ בזכרי ובנקבות.
... :ã ÷øô :ïåùìä úøéîùעוד אמרתי לעורר על דבר אחד שנכשלי בו בני אד .
הנה ידוע שעו גזל הוא בי מאחרי ובי מקרוביו ואפלו מאביו
ואמו כדאיתא בבבא קמא )ד ע ,(.גנב משל אביו וכו' ,ופשוט דהוא הדי הלאו דלא
תחמוד שי ג כ לכל ,ועיי בחש משפט דהלאו דלא תחמד אינו בחומד בלב לבד כי
א כשמרבה עליו רעי להפצירו עד שית לו ,וא כ לפי זה א נתקשר ע אחד בכתיבת
התנאי להשיא לו בתו וגמרו ביניה הנתינות של כל אחד ,דקד הגמר רשות ביד כל
אחד לבקש מה שבלבו דבלא זה אינו רוצה להתקשר עמו ,ולאחר זה הרבה רעי להפציר
במחת שיוסי לו עוד ועוד ,לכאורה יש בזה הלאו דלא תחמוד ,וכ כל כהאי גונא מתנות
של רשות ]לאפוקי של צדקה[ שאי בלבו של הנות לת כי א לאחר הפצרת רעי  ,יש
בזה משו לא תחמוד:
... :å"è ÷øô :íéøîì øåëæולמשל בעניני גזל א לא היה גזל ממש אלא שהדבר היה
מיוחד ומזומ לאחר ובא הוא ונטלה וכמבאר חז"ל עני המהפ בחררה
ובא אחר ונטלה נקרא רשע* אע"פ שלא עשה שו מעשה של עבירה מ"מ אי זה דבר
נכו.
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]ובהג"ה ש כתב* [:ובאמת הוא מרומז בקרא דכתיב לא תחמוד וגו' וכל אשר לרע,
ולא אמר של רע ,כוונתו א שהדבר עדיי אינו של ולא של חבר אלא שמיוחד מ
השמי שיהיה לרע ,ג"כ לא תחמוד ,כי באמת הקב"ה מזמי לכל אחד ואחד סיבותיו
שיוכל להתפרנס מזה וידוע מאמר חז"ל דאי אד נוגע במוכ לחבירו אפילו כמלא נימא.
 :ãåîçú àì :ö ú"ì :àìøòô ô"éøâì :â"ñø øåàéáאע"ג דבדברות ראשונות כתיבי שני
לאוי ,לא תחמוד בית רע לא תחמוד אשת רע ועבדו וגו' ,מ"מ כיו
דשניה עני אחד ממש לא מנא אלא אזהרה אחת שלא לחמוד שו דבר של אחר וכדרכו
ז"ל ,ובפרט דהכא בלאו שני מסיי קרא וכתב וכל אשר לרע וא"כ לאו שני כולל הכל
ובכל כיו"ב אי דרכו ז"ל למנות אלא הלאו הכללי בלבד ,ולהכי לא מנה אלא לאו שני
בלבד שכולל כל דבר וכתב לא תחמוד סת .
 .42ספר המצות הקצר :במה שכתב כאן )ובסמוך בשמירת הלשון( שהחתן עובר בלא תחמוד כתב ב"דליות
יחזקאל" לג"ר יחזקאל אברמסקי ז"ל" :ולענ"ד יש לדון בדין זה חדא דהא לא דלא תחמוד הוא בדמי ולא

במתנה וכאן הלא תובע ממנו שיתן לו במתנה והוא מפני שדעת החתן היא שמה שנתן חותנו עד עכשיו עדיין

לא יצא ידי חובתו ,ואם הצדק אתו הרי אין זה ענין כלל ללא תחמוד ,ואם אין הצדק אתו ג"כ אין זה ענין
ללא תחמוד אלא ללא תגזול ,ואף אם היה באופן ששייך לא תחמוד ג"כ מסופקני כיון שהחפץ הוא גם בשביל

בתו של הנותן אפשר שאין החומד עובר בזה על לא תחמוד ,וצ"ע" .עכ"ל .גם בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב

סי' תרי"ז השיג על החפץ חיים עיי"ש וכתב = = =.

וע"ע שו"ת "אבן ישראל" לגרי"י פישר ז"ל )ח"ח סימן ק"ה " ...מסתבר כוונת החפץ חיים דלוחץ על דברים
הנמצאים בבית חותנו דחומד חפץ ,אבל בלוחץ על חותנו שיתן לו כסף שיוכל לקנות עוד חפץ לא מסתבר

כלל שיעבור עי"ז על לא תחמוד ,אלא דאינו דבר ישר" ,עכ"ל .ובאמת בלשון הח"ח בספר המצוות כתוב:
"שיתן לו דבר פלוני ופלוני" עיי"ש.
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והנה הבה"ג וסייעתו ז"ל וכ הרמב" והרמב" והחינו והרשב" ז"ל מנו עוד בזה לאו
דלא תתאוה האמור בדברות שניות ,אבל כבר ביאר הרמב" ז"ל )בפרשת ואתחנ( דהתאוה
בכלל החמדה ולא בא הכתוב אלא להוסי תוספת ביאור ללאו דלא תחמוד שיכנס בכללו
ג התאוה עיי"ש בדבריו .וא"כ לפי דרכו של רבינו הגאו ז"ל אי למנות אלא לאו דלא
תחמוד שכולל ג התאוה ואזהרת תאוה אינה אלא אחד מפרטי לאו דלא תחמוד .וביראי
)סי' רנ"ד( ובסמ"ג )לאוי קנ"ח( ובסמ"ק )סי' י"ט( כתבו דתאוה וחמדה אחת ה עיי"ש
בדבריה דמה"ט לא מנו שניה אלא במצוה אחת ,ובעיקר לאו זה יש אתי אריכות דברי
אבל לא ראיתי להארי בזה כא ויתבאר לפנינו בס"ד )בלאו רע"א( עיי"ש.
 :âåñú àì êéúòáùä éá :à"òø ú"ìכתיב בפרשת שופטי לא תסיג גבול רע וגו'] ...עמ'
... [671ואכתי יש לעיי בדברי רבינו הגאו ז"ל דנהי דלדעתו לאו דלא תגזול ליכא
בקרקעות מ"מ הא אית בהו אזהרת לא תחמוד שכוללת כל דבר וא"כ אחר שכבר מנה
לעיל )לאוי צ( לאו דלא תחמוד שוב לא היה לו למנות לאו דלא תסיג דהרי לכאורה
בכל גזילה איכא נמי עבירות לא תחמוד כמתבאר מדברי הרמב" ז"ל )בפ"א מהל' גזילה
הי"ב( ובסמ"ג )לאוי קנ"ח( ובתשובת הרא"ש שהבאתי לעיל ובטור )חו"מ סי' שנ"ט
ושע"א( עיי"ש .וא"כ ג בלאו דלא תסיג ליכא נפק"מ אלא כדי לעבור עליו בשני לאוי
ואינו ראוי לבוא במני לשיטת רבינו הגאו ז"ל .וכזה יש להקשות ג מה שמנה רבינו
הגאו ז"ל לעיל לאו דלא תגזול והא כיו דאי אפשר לגזלה בלא עבירות לאו דלא תחמוד
א"כ ליכא נפק"מ בלאו דלא תגזול אלא כדי לעבור עליו בשני לאוי וא"כ אחר שמנה
לאו דלא תחמוד לא היה לו למנות לאו דלא תגזול.
ואמנ נראה דדברי הרמב" וסייעתו ז"ל בזה צירכי ביאור ,דלכאורה יש לתמוה טובא
לדעת דא"כ אמאי קתני בספרי ש דעל הסגת גבול בא"י עובר בשני לאוי ובחו"ל אינו
עובר אלא בלאו אחד וא איתא הרי בא"י עובר בארבעה לאוי דהא לדעת הרמב" ש
וסייעתו לא תחמוד ולא תתאוה שני לאוי חלוקי ה עיי"ש ...וג קשה מדאמרינ )בר"פ
איזהו נש( לא לכתוב רחמנא לאו בגזל ותיתי מרבית ואונאה מה לרבית שכ חידוש
אונאה תוכיח ...ולדעת הרמב" וסייעתו הא בלא"ה לאו דגזל לא איצטרי דתיפוק ליה
משו לאוי דלא תחמוד ולא תתאוה ...ועוד קשה מדאמרינ )ב"מ כו (:אמר רבא ראה
סלע שנפלה נטלה לפני יאוש ע"מ לגזלה עובר בכול משו לא תגזול ומשו השב
תשיב ומשו לא תוכל להתעל והשתא מאחר דנחית למניינא למנות כל הלאוי והעשי
שהוא עובר בכ הו"ל נמי למיחשב לאוי דלא תתאוה ולא תחמוד...
ועוד יש לתמוה מדאמרינ )בפרק ארבע מיתות פו (.אזהרה לגונב נפש מנ"ל רי"א מלא
תגנוב וכו' בגונב נפשות הכתוב מדבר...וג גניבת נפש אי אפשר בלא עבירות לאו דלא
תחמוד וא"כ יש לנו בקרא אזהרה מפורשת לגונב נפש ...ועוד קשה מדתניא בספרא
)קדושי ( ומייתי לה בפרק הגוזל עצי )צה (:וכחש בה אי לי אלא עונש אזהרת מני
ת"ל לא תכחשו עיי"ש והוא אזהרה לכופר בפקדו אפילו בלא שבועה ...והשתא תיפוק
אזהרה מלא תתאוה ולא תחמוד ...וכ קשה מדאמרינ )בפרק בתרה דמכות טז (.תנ הת
הנוטל א על הבני  ...ופרכינ ותו ליכא והאיכא גזל דרחמנא אמר לא תגזול והשיב את
הגזלה ...והשתא א"כ א איתא דבכל עני גזל מלבד אזהרת לאו דלא תגזול אית ביה
נמי לא דלא תחמוד קשה טובא מאי פרי ותו ליכא והאיכא גזל וכו'...
ולכ נראה ברור דודאי לאו דלא תחמוד ולאו דלא תגזול שתי אזהרות חלוקות לגמרי
נינהו ואפשר לזו בלא זו ,דכל היכא דאי כוונתו אלא לגו החפ עצמו ולא לדמיו כגו
שרואה אצל חבירו דבר נחמד בעיניו או שהוא צרי לחפ זה ולכ הוא מתאוה וחומד
ליטלו לעצמו ,אבל הוא רוצה לשל דמי החפ ככל אשר יושת עליו מהבעלי במחירו,
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ודאי לא שייכא בזה כלל אזהרת לא תגזול אלא לא תחמוד בלבד ,וכ שייכא בזה אזהרת
לא תתאוה אבל גזלה אי כא דגזלה אינה אלא כשבא להרבות הונו בממו חבירו ,אבל
היכא שאי כוונתו לגו החפ אלא לדמיו דג א היה רואה חפ אחר אצל חבירו ג"כ
היה גוזלו ,וג הרבה אפשר לו למצוא כאלה א היה רוצה לקנות אלא שהוא לא בא
אלא אדעתא דגזלת ממו בעלמא ,בזה ודאי לא שייכא אזהרת לא תתאוה ולא אזהרת לא
תחמוד אלא אזהרת לא תגזול בלבד.
ומיהו היכא שמתאוה וחומד גו החפ עצמו וג אינו רוצה בתשלומי דמי החפ ,בודאי
דבזה שייכי אזהרת לא תתאוה ולא תחמוד וג אזהרת לא תגזול כאחת ,דמשו תאוה
וחימוד גו החפ הו"ל בכלל אזהרת לא תתאוה ואזהרת לא תחמוד ,ומשו דמי החפ
עובר בלאו דלא תגזול .ומש"כ הרמב" ז"ל )בפ"א מהל' גזלה הי"א( והחימוד מביא לידי
גזל שא לא רצו הבעלי למכור אע"פ שהרבה לה דמי והפציר ברעי יבוא לידי גזל
שנאמר וחמדו בתי וגזלו וכו' עיי"ש ,אי כוונתו לומר דאע"פ שנות הדמי עובר בלא
תגזול דודאי זה ליתא כדכתיבנא ,אלא כוונתו לומר דלפעמי כשלא ירצו הבעלי למכור
ולקבל דמי החפ יבוא לגזול החפ בלא תשלומי דמי ונמצא עובר ג בלא תגזול .וג
אפשר דס"ל לרמב" ז"ל דג כשנת דמי החפ לבעלי בע"כ וה לא נתרצו כלל לזכות
בכס ולקבלו הו"ל בכלל אזהרת לא תגזול כאילו לא נת דמי כלל ,והדמי ברשות גזל
קיימי ,ועי' בשו"ע )חו"מ סי' שנ"ט( עייש"ה ,וכ משמע מלשו הרמב" ש ובסה"מ
)לאוי רס"ו( עיי"ש.
והנה מקור דברי הרמב" אלו הוא ממה שאמרו במכילתא ש שא חמד סופו לגזול
וכו' עיי,ש ,אבל דברי המכילתא אפשר לפרש כפשוטו דעבירות לא תחמוד גוררת ג"כ
עבירת לא תגזול שהיו יטול בע"כ של הבעלי בדמי דליכא אלא עבירות לא תחמוד
וסופו לחטו ג בלא דמי כלל ויעבור ג על לא תגזול ,אבל כשנת דמי אפילו באונס
ובע"כ של הבעלי איכא למימר דאינו בכלל אזהרת לא תגזול,
וע"כ אנו מוכרחי לפרש כ לדעת הראב"ד ז"ל וסייעתו דס"ל דלא עבר בלא תחמוד אלא
דוקא כשלא אמר המוכר רוצה אני אבל כל שהכריחו ואמר רוצה אני לא עבר בלא תחמוד,
וא"כ ע"כ מאי דאמרו במכילתא שא חמד סופו לגזול דמשמע להדיא דעבירות לאו דלא
תחמוד אכתי לא עבר בלא תגזול ע"כ דאפילו בכפייה ובע"כ של הבעלי שלא נתרצה
כלל מתחילתו עד סופו ,כיו דעכ"פ נת דמי אי כא לאו דלא תגזול ,וא"כ ע"כ צרי
לפרש המכילתא כדכתיבנא ,ומיהו ג לדעת הרמב" איתא לאזהרת לא תחמוד בלא
אזהרת לא תגזול היכא דאמר המכור רוצה אני דמשו לא תחמוד איכא לדעת הרמב"
אבל משו לא תגזול ליכא כיו דמ"מ נתרצה וקי"ל תלוהו וזבי זביניה זבינא וא"כ אי
כא גזילה ,אלא דכשלא אמר רוצה אני משמע מדברי הרמב" דאע"פ שנת דמי עובר
נמי משו לא תגזול מטע שביארנו.
ונראה דזו היא ג"כ כוונת הסמ"ג )לאוי קנ"ח( שכתב וז"ל :דעיקר לא תחמוד הוא בדמי
עיי"ש ,וכבר תמה עליו הר"ב מגילת ספר ש דודאי נוהג לאו דלא תחמוד ג כשלא נת
דמי וכדמוכח מהמכילתא ש ומכל שאר הראשוני ז"ל עיי"ש שנדחק בזה הרבה .ואי
דבריו נכוני כלל בכוונת הסמ"ג ,אבל ע"פ מה שביארנו דבריו פשוטי  ,דודאי כל סת
אזהרות שבתורה אזהרות חלוקות ה ומיוחדות בפ"ע ואי לנו לומר שלא בא הכתוב אלא
כדי לעבור בשני לאוי אלא היכא דא"א לפרש בעני אחר כדאמרינ בעלמא כל היכא
דאיכא למידרש דרשינ ולא מוקמינ בלאוי יתירי ,וא"כ זה שכתב הסמ"ג אזהרת לא
תחמוד אינו אלא בדמי דבזה ליכא אלא אזהרת לא תחמוד בלבד וכמו שביארנו ,משא"כ
כשאינו נות דמי אז שפיר משכחת לה ג לאו דלא תגזול ע לאו דלא תחמוד כשחומד
גו החפ וג הדמי אינו משל  ,וזה פשוט מאד בכוונת הסמ"ג.
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ומבואר מזה דג הסמ"ג לא ס"ל בזה כדעת הרמב" במאי דס"ל דאפילו בנתינת דמי
כשלא אמר רוצה אני איכא עבירת לא תגזול בהדי לאו דלא תחמוד ,ואע"ג דהסמ"ג גופיה
הביא ש לקמ דברי הרמב" בזה עיי"ש צ"ל שלא הביא דבריו אלא משו שבא לחלוק
עליו במש"כ דלא תתאוה הוא אזהרה מיוחדת בפני עצמו עיי"ש ,אבל בעיקר הדבר לא
ס"ל כוותיה ,או שהבי ג בכוונת הרמב" דס"ל הכי כמשנ"ל.
ועכ"פ מתבאר דבכל סת גזל שלא בא אלא על עסקי ממו בעלמא ליתא אלא בכלל
אזהרת לא תגזול בלבד ואינו בכלל אזהרת לא תחמוד אלא כשבא בשביל גו החפ
עצמו ,ועי' בדרישה )חו"מ סו סי' שע"א( שאי דבריו מובני כלל א לא ע"פ מה
שביארנו עיי"ש היטב .ועפ"ז ניחא שפיר כל מאי דאקשינ .וג ניחא שפיר סוגיא דסוכה
ש דהת דאי כוונתו אלא לקיי מצוה סוכה שנתחייב בה ואי לו שו נפק"מ בסוכה
זו דוקא ...והלכ לא שייכא בא אזהרת לא תחמוד אלא לא תגזול למ"ד קרקע נגזלת...
וממילא ניחא נמי שפיר מה שמנה רבינו הגאו ז"ל לאו דלא תחמוד וג לאו דלא תגזול
משו דלאוי חלוקי ה בפ"ע ואפשר לזה בלא זה...
 סוגיא דסוטה 

 ìבדעת ספר המקנה דאינו עובר עד שיקנה

והנה ראיתי להר"ב הפלאה בק"א )להלכות קידושי סי' כ"ח( שיצא לדו בדבר החדש
דלדעת הרמב" ז"ל אינו עובר בלא תחמוד אלא כשקנה אותו בקני גמור להיות שלו
כמבואר בטור חו"מ )סי' שנ"ט( בש הרמב" שאינו עובר בלא תחמוד עד שיקנה החפ
שחומד ,רצה לומר שיעשה בו קני כגו שנת דמי ואמר הנגזל רוצה אני דקיי"ל תלוהו
וזבי זביניה זבינא ,או אפילו לא אמר רוצה אני וקנה בשינוי מעשה .ומביא ש ראיה
לזה מסוגיא דרפ"ק דתמורה דמקשינ לרבא דאמר כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד
אי עבד לא מהני מדתנ הגוזל עצי ועשא כלי וכו' ומסקינ נמי הת שינוי קונה איכא
בינייהו ,ולכאורה מאי קושיא והרי על לאו דלא תגזול כבר עבר בשעת גזילה ותו לא עבר
מידי בשעת קני ע"י שינוי ,אלא ודאי בשעת קני איכא לאו דלא תחמוד ושפיר הו"ל
מילתא דאמר רחמנא לא תעביד ,וכ מוכח מדאמרינ )ברפ"ק דמציעא( לא תחמוד לאינשי
בלא דמי משמע להו ,והקשו בתוס' דתיפוק ליה מלא תגזול ותירצו לעבור עליו בשני
לאוי ,והוא תמוה ממש"כ התוס' )ר"פ איזהו נש( דהא דלא מוקמינ לא תגזול בגזל
גופיה ולעבור בשני לאוי משו דלא לקי אגזל דניתק לעשה אבל כי מוקמינ אכובש
שכר שכיר לקי עיי"ש ,וא"כ היכי מוקי לא תחמוד אגזל ולעבור בשני לאוי ,אבל לפ"ז
ניחא שפיר דלא תגזול קאי אשעת גזלה אפילו אינו קונה החפ אבל לא תחמוד אינו
עובר אלא בשעתא דקני ליה ומשמע להו לאינשי בלא דמי ואז שוב ליכא לאו דלא תגזול.

ועוד הוכיח כ ש מדברי הרמב" )פ"י מהל' עדות ה"ד( שכתב דהמחסני פסולי
מדבריה אע"פ שכבר מנא ש בי פסולי דאורייתא ,והיינו משו דמסיי עלה כיצד
החמסני ה הלוקחי קרקע או מטלטלי שלא ברצו הבעלי אע"פ שנותני דמי
פסולי מדבריה עיי"ש ,וכיו דקרקע אינה נגזלת ואינו קונה אותה כלל וכ מטלטלי
בשעת גזילה משו הכי אינו פוסל אלא מדבריה עכת"ד...
אבל כל דבריו לא יתכנו כלל ואי לה על מה שיסמכו ,דאי שו רמז בדברי הרמב"
ז"ל כלל דאזהרת לא תחמוד אינה אלא על הקני ,דמש"כ הטור בש הרמב" דאינו
עובר עד שיקנה החפ שחומד ע"כ אי כוונתו לקני כמו שינוי וכיו"ב שהרי בלשו
הרמב" גופיה לא נזכר לשו זה אלא כתב ש וז"ל :כל החומד עבדו או אמתו או ביתו
וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעי והפציר בו עד
שלקחו ממנו אע"פ שנת לו דמי רבי הרי זה עובר בל"ת שנאמר לא תחמוד וכו' ,ואינו
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עובר בלאו זה עד שיקח החפ שחמד כעני שנאמר לא תחמוד כס וזהב עליה ולקחת
ל ,חימוד שיש בו מעשה עכ"ל עיי"ש .הרי שלא כתב עד שיקנה החפ שחמד אלא על
שיקח ,ואי זה אלא לשו נטילה ולקיחה מחבירו אע"פ שלא עשה בו קני בעני שיהא
קנוי לו לגמרי כגו ע"י שינוי וכיו"ב.

וכ מוכרח מהראיה שהביא מקרא דלא תחמוד כס וגו' ולקחת ל חימוד שיש בו מעשה,
וה קרא לא מיירי כלל בקני שקוני בו אלא בלקיחה בעלמא דהו"ל מעשה ולאפוקי
חומד בדיבור בעלמא וכמבואר במכילתא דמשו מקור דברי הרמב" אלו עיי"ש .וג
הטור שכתב עד שיקנה החפ ע"כ אי כוונתו אלא ללקיחה דהיינו שית מעות ויקח החפ
לרשותו אע"פ שלא עשה בו קני ולא קנה אותו כלל כגו שהמוכר צווח ואומר שאינו
רוצה למכור אפילו הכי כיו שעשה מעשה עובר בלא תחמוד דלא בעינ מעשה ,וכ
מתבאר מכל דברי הרמב" ש וממש"כ בסה"מ )לאוי רס"ה רס"ו( עייש"ה,
ובפרט לדעת כל שאר הראשוני ז"ל דס"ל דאינו עובר אלא כשלא אמר המוכר רוצה
אני ,וא"כ מבואר בהדיא בקרא דבלא שו קני עובר בלא תחמוד דהא בית כתיב בקרא
דהו"ל קרקע דאינה נגזלת ולא מהני שו קני כלל א לא נתרצה המוכר ואומר רוצה
אני ,ואפילו הכי עובר בלא תחמוד,

ומה שהוכיח מסוגיא דרפ"ק דתמורה וכתב שאינו שאינו מוב דמאי קושיא דהא השתא
תו לא קעבר בלא תגזול שכבר עבר בשעת גזילה וע"כ לא פרי אלא משו לאו דלא
תחמוד ,הנה מלבד דאי שו ראיה כלל משו ואשתמיטתיה דברי הרא"ה והריטב"א
בכתובות והרש"ל ביש"ש שהבאתי לעיל שכתבו דמלבד שעובר בלא תגזול בשעת גזלה
עובר נמי בשעת שינוי כיו שבכ הוא מוציא החפ לגמרי מרשות בעלי וקונה את הגזלה
שתהיה שלו ואי לבעלי עליו אלא דמי  ,אלא אדרבא איפכא מוכח מהת דהרי בהדיא
מבואר בגמרא ש דלא פרי אלא משו לאו דלא תגזול דבהדיא קאמרינ הת והרי גזל
דרחמנא אמר לא תגזול ותנ הגוזל עצי ועשא כלי וכו' משל כשעת הגזלה תיובתא
דרבא וכו' עיי,ש ,הרי דרק משו לאו דלא תגזול הוא דפרי ,והשתא מדפרי מלאו דלא
תגזול שאינו מפורש כ"כ בקרא דג משעת שינוי קעבר בלאו זה וג הוא מאוחר בקרא
ללאו דלא תחמוד וטפי הו"ל למיפר משו לאו דלא תחמוד דעיקר אזהרתו אינו אלא
על הקני וג הוא מוקד בקרא טובא ,אלא ודאי מוכרח דזה ליתא ולאו דלא תחמוד
ליכא כלל בסת גזלה כמו שביארנו לעיל ולא מצי פרי אלא משו לאו דלא תגזול.

וג מה שהוכיח מסוגיא דפ"ק דמציעא מלבד דעיקר קושייתו על התוס' ש כבר תירצו
האחרוני ז"ל ,ועי' מש"כ בזה בתשובות בית יעקב )סי' קי"ג( ובשאר אחרוני  ,ולדידי
בפשיטות נראה דאי כא מקו קושיא כלל ,דמה שהקשו שדבריה סותרי למש"כ בריש
פרק איזהו נש לדידי אדרבא התוס' ש לטעמייהו אזלי למש"כ בר"פ איזהו נש ש
דלוקי על כובש שכר שכיר וכ לאוי דרבית ואונאה ,והיינו משו דס"ל דלאו שנית
לתשלומי לוקי עליו כל שלא ניתק לעשה כגזל וכמשכ"ל ,וא"כ ודאי דלוקי על לא
תחמוד אע"ש שישנו בחזרת החפ ,וא"כ שפיר כתבו דצרי למיכתב לא תחמוד כדי
לעבור בשני לאוי ,ונפק"מ למלקות דמשו לא תגזול לא לקי דניתק לעשה אבל משו
לא תחמוד לקי ,משא"כ ש בההיא דר"פ איזהו נש דעל לא תגזול ליכא מלקות וג
משו מה הצד דרבית ואונאה ליכא מלקות דאי עונשי ממה הצד ,שפיר כתבו דלא
מוקמינ ליה בגזל גופיה ונפק"מ לעבור בשני לאוי משו דלא לקי אלאו דגזל ולק"מ
וזה פשוט.
ואדרבא נראה דג מהת איפכא מוכח דאל"כ מאי פרי הת והא קא עבר על לאו דלא
תחמוד והרי הת לא קנה החפ בקני וג הבעלי לא נתרצו כלל למכרו לה דהרי
משביעי אותו שאינו ברשותו ואי הוה ידעי שישנו ברשותו היו מוציאי אותו מידו ,וג
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לא ידעינ כלל שעשה שינוי בגו החפ דנימא שעשה קני בו והו"ל בכלל לאו דלא
תחמוד ,וג הדמי שנות אינ אלא בתורה תשלומי היזק משו שנתחייב באחריותו ולא
בתורת לוקח בדמי המקח ,וא"כ מאי פרי א איתא דאינו עובר על לא תחמוד אלא
בשעת קני ,אלא ודאי הא ליתא.
וג מש"כ בדברי הרמב" הלכות עדות ,אפילו לפי דבריו לא יתכ כלל דהרי נהי דבלאו
דלא תחמוד אינו עובר אלא בשעת קני הא מ"מ אכתי הא קא עבר בלאו דלא תתאוה
שהוא לאו מיוחד בפ"ע לדעת הרמב"  ,ועובר עליו מיד משחשב בלבו היא יקנה דבר
זה ונתפתה בלבו בלבד וכמבואר בדברי הרמב" ש והוא לאו שיש בו חימוד ממו
דמיפסל בו מדאורייתא אע"פ שאי בו מלקות ,ואי להארי בזה יותר.
וא"כ מצד זה לא יתיישבו דברי רבינו הגאו ז"ל והעיקר כדכתיבנא דגזלה וחימוד שני
עניני חלוקי ה וכל אחד שמו עליו ,דיש חמדה בלא גזלה וגזלה בלא חמדה כמו
שנתבאר .וג משכחת לה עבירת לא תגזול בלא עבירת לא תחמוד בגוזל ע"מ למיקט
לפי המבואר בריטב"א )פרק איזהו נש סא (:דכי היכי דגונב ע"מ הוא בכלל אזהרת לא
תגנוב הכי נמי גוזל כיו"ב הו"ל בכלל אזהרת לא תגזל עיי"ש ,וכ"כ בלבוש ובב"י ובפרישה
ובש" )חו"מ סי' שנ"ט סק"ג( דאפילו מתכוי לטובת הנגזל עובר בלא תגזול דומיא דגונב
ע"מ לשל תשלומי כפל עיי"ש היטב ,ובודאי בהנ גוונא לא שיי לאו דלא תחמוד כלל.
וכ נפק"מ לעני שואל שלא מדעת לדעת הסוברי שהוא בכלל אזהרת לא תגזול כמשכ"ל
דמשו אזהרת לא תחמוד ליכא כמבואר ,וג נפק"מ לעני מזיק א נימא שהוא בכלל
אזהרת לא תגזול כמשכ"ל דאזהרת לא תחמוד פשיטא דלא שייכא ביה ,ודברי הפני יהושע
)ב"ק סב (.שכתב דאפילו יהיב דמי לא עדי מחמס עיי"ש בדבריו ,תמוהי אצלי ,דמאי
עני מזיק לחמסי הת שייכא אזהרת לא תחמוד משא"כ מזיק דאי לו עני כלל לאזהרת
לא תחמוד ,וג נראה דגוזל לית לאחרי א שישנו בכלל אזהרת לא תגזול מ"מ לא
שייכא ביה אזהרת לא תחמוד =ס"ל דבחומד של אחרי אי ל"ת ,ויש דעות בזה באחרוני ,וא"כ
ודאי נכוני דברי רבינו הגאו ז"ל שמנה לא תגזול ולא תחמוד ולא תסיג בפ"ע ג לפי
שיטתו...
**צ"ע בית שמואל א לקצרו ולהביאו בתור הערה לבית יוס....

mixyi mihtyn
] :è"ñ 'éñ ú"åù :íéøùé íéèôùîלהג"ר רפאל בירדוגו ,נדפס תרנ"א[ נסתפקתי
בתובע דינא דגוד או אגוד א עובר על לא תחמוד ,ונראה דאינו
עובר דחכמי לא יחזיקו ידי עוברי עבירה .ויש לחלק בי א תובע משו נחת רוח לשפות
שלו או מחמדה ,וקרוב לי שלעול אינו עובר ,וממילא נראה לי בקרקע של שותפי
והשתדל השות לקחת חלק השותפות דאי בו לא תחמוד כלל ,וצל"ע כעת.

>˜‚<

>˜„<
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ציונים ועיונים נוספים
אבן האזל ,ר' איסר זלמן מלצר

במחלוקת רמב"ם ראב"ד והמסתעף  /גזילה א
ט

אבן ישראל ,ר' ישראל יעקב פישר
 /שו"ת ח"ח סי' ק"ה

אדרת תפארת ,ר' אברהם דורי
 /ח"ד סג

 /ח"א סי' ל"ז

אור ישראל ,קובץ ,מונסי

גדרי האיסור לא תחמוד ,הרב ישראל פרידמן
ממנשסטר  /מא 184

אורים ותומים ,ר' יהונתן אייבשיטץ
חמסנים  /לד

אחיעזר ,ר' חיים עוזר גרודזינסקי

ח"א סי' כ אות ב  /שם סו"ס כב /

אלה המצות ,ר' משה חגיז

לא תתאוה  /פרשת ואתחנן

אמרי יעקב ,ר' יעקב מאיר שטרן

בדברי שו"ע הרב  /חו"מ ז' עמ' קה-ז

אמת ליהודה ,הר"ר אלתר
בהקדש  /ב"מ

אמת ליעקב ,ר' יעקב מליסא

שינויים בלוחות  /ב"ק נה 42

לא תחמוד ולא תשיג גבול  /יב 22

בית דוד ,ר' זאב וואלף לייטער

אם שייך בעכו"ם ועוד  /סי' לט

בית הלוי ,ר יוסף דב הלוי

פסול עדות של חמסן ובדברי התומים  /ח"ב
סי' ג-ב
הפחד מהעבירה תבטל את התאוה  /פ' יתרו

בית יעקב ,על שו"ע חו"מ לר' יעקב טאושונסיק

אם שייך בגוי ,אם שייך בשכירות ,בקושית
התומים  /הל' גזילה עמ' סח 531

בית יצחק ,קובץ

בענין לא תחמוד ,הרב מיכאל רוזנצוייג  /יט
912

בן איש חי ,רבינו יוסף חיים
 /שנה א כי תבוא

בן יהוידע ,רבינו יוסף חיים

בנושא עני המהפך בחררה  /קידושין נט

בצל החכמה ,ר' בצלאל שטרן

באריכות גדולה בכמה דיני לא תחמוד
==להשלים==  ,ט' סימנים עיי"ש בכמה
נושאים  /ח"ג סימנים מג  -נ

ברכת אברהם ,ר' אברהם ארלנגר

הערות בזה ובמח' רמב"ם ראב"ד  /ב"מ ה24 :
001 /

אמתחת בנימין ,ר' בנימין חשין

ברכת הלל ,וינשטון

ארח מישרים ,ר' מנחם טרויש

ברכת יוסף ,ר' יוסף לאנדא

בדברי תוס'  /סנהדרין כה:

תאוה וחימוד ,לא תחמוד ולא תתאוה  /פרק
יג

ארץ צבי ,ר' פרומר
 /ח"א ג ,ד

ליקוטים  /ח"ב

כמה נושאים עיי"ש  /שמות 623-913

רק לישראל /

גור אריה ,מהר"ל מפראג
 /דברים ה יט

גליוני הש"ס ,ר' יוסף ענגיל

על דברי קרבן חגיגה ועוד  /ב"מ ה:

באר אברהם ,זה ינחמנו ,מכילתא

דברי אברהם ,ר' אברהם שדמי

בירור הלכה ,ר' יחיאל אברהם זילבר

דברי יוסף ,ר' יוסף קאנויץ

 /יתרו

מאמר של חתנו הרב מאיר זיצמן  /ח"ח 56

בית אברהם ,שו"ת לר' אברהם אולמן

בירור השיטות באיסור לא תחמוד  /סי' נז

בית אהרן וישראל ,קובץ כמה מחברים

באיסור לא תחמוד ,הרב זלמן נחמיה גולדברג
 /פב 61

בביאור מצוות לא תחמוד ולא תתאוה ,הרב
מאיר זיצמן  /פא 73

בירור בענין לא תחמוד ובענין חמד חפץ של
מצוה ,הרב יהודה ליב שטרן  /ס 451

ביאור רמב"ם ועוד  /ג 44
371 /

דברי יציב ,אדמו"ר מקלויזנברג זצ"ל
חו"מ סי' ס"ז ,ס"ח  /ו 371

לא תחמוד לגבי תורה ומצוות  /חו"מ סי' ס"ה
 /ו סה 371

דברי שלום ,ר' שמואל יצחק יודייקין

מראה מקומות  /ציונים ח"א עמ' כד

דליות יחזקאל ,ר' יחזקאל סרנא

השגה על החפץ חיים במכביד על חותנו
להוסיף  /ח"ד עמ' קס"ט בדפי הספר  /ד 381
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דרך פיקודיך ,בני יששכר
/

הגיונות ,ר' משה ברנשטיין
 /מא 14

הדר יעקב ,ר' יעקב חיים סופר

בענין לאו דלא תתאוה  /א 19

הופמן רד"צ ,פירוש ,ר' דוד צבי הופמן

שאלה מה בין לא תחמוד ללא תתאוה  /נדפס
בכמה מקומות וכאן בסוף ספר דברים  /דברים

582

הליכות עולם ,ר' אברהם אהרמן
קדוש ישראל  /קד"י ??

הלכה למשה,

 /גזילה א 42

המאור ,קובץ,

יאודה יעלה ,ר' יהודה קובו

באיסור לא תחמוד ולא תתאוה  /לג042 ,
 /חו"מ לג

יד אליהו ,ר' אליהו מלובלין
גוי  /בתוך לט

יד המלך ,ר' אלעזר סג"ל לנדא
 /גזילה ואבידה

יוסף אומץ ,החיד"א ז"ל
/

ים רא"ם ,קובץ

מאמרו של הרב ז"נ גודלברג /

ישורון ,קובץ

שמועה מהגר"א בחילוק בין חמדה ותאוה
מליקוטי בעל הפרדס  /ו 162

כד הקמח ,רבינו בחיי תלמיד הרשב"א

בדין לא תחמוד  /הרב בן ציון ראזינטאל /

 /אות ח 481

למה לא קשור לנושא של אי עביד לא מהני
 /גזילה 74

 /יתרו

המאיר לארץ ,ר' מאיר סולובייציק

המאסף ,קובץ,

תשובה מבעל בן איש חי ומזכיר מש"כ בספרו
רב ברכות  /ז 2

הר אפרים ,מכילתא ,ר' אפרים זאב גרבוז
 /יתרו 161

השם אורחותיו ,ר' חיים קניבסקי

ביאור המכילתא עוקף אחר העריות  /עמ' מו
בספר  /צח

ודרשת וחקרת ,ר' אהרן יהודה גרוסמן

בענין לא תחמוד ולא תתאוה  /ח"ד 495

ויבינו במקרא ,ר' משה מרדכי קארפ
 /שמות 991

חבצלת השרון ,ר' מרדכי קרליבך
 /ואתחנן 332

חוף ימים ,ר' יחיאל מיכל חרל"פ

חומד חפץ לעשות מצוה  /ח"ב סי' סא

חידושי הרי"ם ,ר' יצחק מאיר אדמור מגור
 /חו"מ סי' לד

חכמה ודעת ,ר' משה שטרנבוך שליט"א

מעשה ההפלאה שהפקיד לגנב כדי שלא
יעבור על לא תחמוד והלימוד מזה עיי,ש /
יתרו עמ' 173

חכמי לב ,קובץ תורני,

הרב וינפלד  /ח"ד עמוד 62

חלקת יואב ,ר' יואב מקרינק

בחפץ של גוי  /כללי הש"ס א 68

חמדת ישראל ,ר' מאיר דן פלאצקי
בגוי  /עמ' 197

חשבונות של מצוה ,ר' אליהו דוד רבינוביץ
=חומרות =  /עמ' קב

חתם סופר ,ר' משה סופר
בכל הסוגיא  /ב"ב 09

ובעוד מקומות עיי"ש בתדפיס בר אילן  /ח"ז
כה

כלי חמדה ,ר' מאיר דן פלאצקי
 /ואתחנן

כנסת הגדולה ,ר' חיים בנבנשתי
 /חו"מ לד 88

על דברי הרא"ש שיש ג' דרגות בגזל  /חו"מ
שעא 723

כתר תורה ,ר' דוד וייטל
/

לבוש מרדכי ,ר' משה מרדכי אפשטיין

בשיטת הרמב"ם בפסול חמסן לעדות ובדין
לא תחמוד ,יש חמסן שחוטף ורק אח"כ נותן
דמים והוא פסול מדאורייתא משום גזלן ויש
שנותן כסף והוא דרבנן ומשום לא תחמוד /
ב"ק סימן ל"א

לא מפסל דאין בו מעשה ואינו רשע דחמס כי
עובר על ההפצר וההשתלדות  /ב"ק 851

לבושי מכלול ,ר' יחיאל היבנר

אם שייך בעכו"ם  /יג אות קפב 74

לרעך כמוך ,ר' דוד אריאב
/

מאור הרמה קובץ ,

מאמרו של הרב יהושע ריסס בענין איסור לא
תחמוד וחמסנות ופסולי עדות /

מבית לוי  /קובץ ,מבית מדרשו של הרב ווזנר
שליטא

להפעיל לחץ על משפחה לתרום כליה,
להשכנע שכן להסכים לתוספת בניה ,האם
יש באלו משום לא תחמוד  /הרב יצחק
זילברשיין  /יא 140

מהרי"ט ,ר' יוסף מטראני

בדברי הרמב"ם בחמסנים  /קידושין 62

מהריל דיסקין עה"ת,

איך עוברים על לא תחמוד אשת רעהו עיי"ש
היכי תמצא  /דברים עמ' קה

מהרש"ך ,ר' שלמה הכהן

על דברי הרב המגיד ועוד  /קטע שני המובא
במשנה למלך ???  /א 811
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מחנה חיים ,ר' חיים סופר

אם שייך בגוי  /או"ח ב לב אות ו

מחנה יהודה ,ר' יהודה קצין
 /הל' גזילה

מטעמי יעקב ,ר' יעקב פיש
שמות כ יד 751 /

מים חיים ,ר' חזקיה די סילוה

הראב"ד ס"ל כתוס' סנהדרין  /גזילה פא הט

מכילתא  /בירורי מידות ,ר' יצחק לנדא
פרשת יתרו

שאלות בנ"ל  /חלק יח עמ' 329

נזר התורה  /קובץ,

מאמר איסור לא תחמוד= ,מרן ראש הישיבה
 /יח 211

נר מצוה ,ר' יהודה סיד

לא תחמוד ולא תתאוה  /ל"ת צא ,צב

נר מצוה ,ר' מנחם ואלק
 /ל"ת רסה 369

סביב ליראיו ,ר' אהרן וואלקין
 /סי' רנד

מלמד להועיל ,ר' דוד צבי הופמן

סנהדרי קטנה ,ר' אברהם יהושע בורנשטיין

מנחה חדשה ,ר' יוסף פאפרש

ספר הברית ,ר' פנחס אליהו ]הורוביץ[

/גק

 /לח

מנחת אשר ,ר' אשר זעליג וייס
 /דברים 86

מנחת סולת ,ר' דוד זעמן
 /לח

מעשה רב החדש ,ליקט הרב שטרנבוך שליט"א
632 /

מרגליות הים ,הר' ראובן מרגליות
על תוס' סנהדרין כה / :כה:

מרכבת המשנה ,ר' שלמה מחלמה
בדברי הרמב"ם שם  /גזילה 36

מרכבת המשנה  , /ר' דוד משה אברהם
 /יתרו

משיבת נפש ,רבנו יוחנן לוריא
 /יתרו קס

משך חכמה ,ר' מאיר שמחה הכהן
פר' קדושים  /פ' קדושים

משכנות יעקב ,ר' יעקב מקרלין

האם חמסן פסול לעדות מדאורייתא או
מדרבנן  /חו"מ טז

משנה הלכות ,ר' מנשה קליין
גדר לא תחמוד  /יב תי

משנת אברהם לסמ"ג ,הרב אברהם אהרן
פרייס
 /ח"ג 270
 /ח"א 74

משנת יעקב ,ר' יעקב ניסן רוזנטל
הל' גזילה ואבדה  /נזיקין 841

משפטי התורה ,ר' צבי שפיץ

באיסור לא תחמוד  /ח"א סי' פא

משפטים ישרים ,ר' רפאל בירדוגו

בגוד או אגוד של שותפים אין בזה משום לא
תחמוד אפילו אם רוצה את החלק השני  /ח"א
סט

נאות הדשא ,בעל אבני נזר

בדברי התוס' בענין חמסנים ולא תחמוד  /כה:

לא ניחא למחבר משל של האבן עזרא וטוען
שאולי הכפרי כן חומד את בת המלך וכו',
ומתרץ כי צריך אהבת ה' למלא את לב היהודי
ולכן לא יחמוד עיי"ש  /ח"ב מי"ד ספי"ד

ספר הבתים ,רבנו דוד הכוכבי מאישליטא
 /ל"ת רס"ה ,רס"ו

עולת יעקב ,ספר זכרון,

מכתב מהרגצובר ז"ל  /ב 782

עיר הצדק ,ר' שמואל פריינד
 /ל"ת קנח

עליות משה ,ר' משה שיינברגר

בענינא דלא תחמוד  /א 882

עמודי משפט ,ר' אבישי טהרני
 /ב 742

עמודי שלמה ,ר' שלמה לוריא
 /ל"ת קנח

ענפי ארז ,ר' אברהם גורביץ
מבוא 01 /

עצמות יוסף ,ר' יוסף אבן עזרא

בשיטות של תלויה וזבין ומתי הוי חמסן
דאורייתא או דרבנן ,בשיטת רמב"ם וראב"ד,
מחדש שהרמב"ם מסכים לראב"ד באומר
רוצה אני  /קידושין ב12-02 :

ערוך לנר ,ר' יעקב יוקב עטלינגר
 /סנהדרין כה:

פלא יועץ ,ר' אליעזר פאפו
חמדה  /חמדה

פנים יפות ,ר' פנחס הורוביץ

בפסוק לא תחמוד פי' יתרו  /יתרו

פנים מאירות ,ר' מאיר אייזנשטט
בדברי תוס' ב"מ ה?  /א כו

פנים מסבירות ,ר' אברהם גטסמן
פ' יתרו 86 /

פרדס יוסף ,ר' יוסף פאצנאוסקי
פרשת יתרו עיי"ש /

פרי מגדים ,ר"י תאומים

למה אברהם אע"ה לא עבר בלא תחמוד
ברכישת שדה עפרון  /פרשת חיי שרה

משבצות זהב תרד ססק"א /

בשכירות ועוד  /ח"ב סי' כ

גניבה והונאה פרק א 27 /

נדיב לב ,ר' חיים דוד חזן

נועם ,הוצאת מכון תורה שלמה

פתחי חושן ,ר' יעקב ישעיה בלוי
לא תחמוד בעכו"ם  /ה"ד פ"א אות ב
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צביון העמודים ,ר' צבי שפירא
 /סי' יט

צידה לדרך ,ר' יששכר בער איילנברג

ואתחנן רש"י אף הוא לשון חמדה וכו'
ובהשגת הסמ"ג על הרמב"ם ועוד 783 /

קול התורה ,קובץ

תמיהת האבן עזרא וכו'  /הרב ברך הלוי דינר
 /סג 133

קנין תורה בהלכה  , /ר' אברהם הורוביץ

קנין תורה בשמעתתא סימן ט לא תחמוד וכו'
 /דברים 77

רבבות אפרים ?? ,מורגנשיטן ,על ספר החינוך
== עיי"ש == סימן לח

שבות יהודה  /מכילתא ,ר' יהודה נג'אר
 /יתרו

שבט הלוי ,ר' שמואל הלוי וואזנר
 /קונ' המצות יט

שבט הקהתי ,ר' שמאי קהת גרוס
 /ב שעט ,ג שכט

בחפץ של עכו"ם  /ו תסה ,03

שדי חמד ,ר' חזקיה מדיני

אם איכא לא תחמוד בדבר של גוי  /ב 181 ,11
בכמה נושאים בהנ"ל  /ד 501-201

בסוגיא אם מותר להציל עצמו בממון חבירו
 /א 41
כמה נושאים  /ד 4-201

עיין ערך תאוה במפתחות  /עיי"ש

שו"ע הרב ,הגר"ז מלאדי בעל התניא
 /או"ח ת"מ קו"א
 /חו"מ ז

שיח ערב ,ר' שינאור קטלר

בלאו דלא תחמוד 501 /

שיעורי רבי שמואל  ,ר' שמואל רוזובסקי
 /סנהדרין סי' יא ז

בשיטת הרמב"ם ביחס בין חמסנים הפסולים
לעדות מדרבנן ואיסור לא תחמוד  /חידושי
רבי שמואל  /סנהדרין 502

שמחת ישראל ,המלקט ר' ישראל ברגר
אור שמחה אות ע 13 /

שמחת ישראל ,יצחק ברגר

חלק אור ישראל  /מעשה ופסק בעינן לא
תחמוד 13 /

שני לוחות הברית  , /ר' ישעיה הורוביץ
/

שערי דעת ,ר' שאול גבאי

בירורי הלכות בעניני לא תחמוד ולא תתאוה
 /חלק ב"ק חו"מ סימן שנ"ט  /ב"ק 201

שערי זבולון ,ר' זבולון שוב
 /ב"מ 501

שערי תורה ,מו"ל :רי"א פייגנבוים

מאת ר' יצחק יהודה טראנק  /ותשובות אליו
(נכד בעל ישועות מולכו ,ר' יעקב ישראל??)
 /שנה יד ס"ה

תוספת ברכה ,ר' ברוך אפשטיין תורה תמימה

בשידוכין  /עיין הרב כשר שנעלם ממנו
מכילתא וכו'  /יתרו

תורה שבעל פה ,כמה מחברים

בתוך מסחר הוגן  /הרב שמחה קוק  /יט 79

השגה על דברי מנחת חינוך דבלאו דמשקולות
עובר גם משום לא תחמוד  /הרב שמחה הכהן
קוק  /יט 79

תורה שלמה ,נלקט ע"י ר' מנחם כשר
במקום  /פ' יתרו

לא תחמד מילואים אות כב  /טז 862

תורת האדם לאדם ,מכון תורת האדם לאדם
הרב אריאב  /קובץ ג

תורת חיים ,ר' חיים שבתי מהרח"ש

קונטרס המודעא והאונס  /ח"ב בתחילתו

תורת חסד ,ר' חסדאי פרחיה

בדברי מהרש"ך ומגיד משנה  /רנה

תל תלפיות  /קובץ,

שכנוע הורים בסיוע ברכישות דירה  /הרב
יו"–ט זנגר  /סד 051

תשובות והנהגות ,ר' משה שטרנבוך

חתן הדורש מחתנו לפני החתונה שיוסיף לו
בנדוניה עובר בלא תחמוד דיון בזה ובדברי
החפץ חיים בזה  /ב' תריז

כשמפציר בשביל אחרים  /אוצ"ה  / 755ג'
תעה
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רשימת הספרים
10
אב עזרא<‡Ó> ,
11
אב עזרא<‡Ó> ,
12
אב עזרא<‡Ó> ,
12
אב עזרא<‡Ó> ,
77
אבני נזר<‡Ó> ,
אברה ב הרמב" 12 <‡Ó> ,
10
אונקלוס<‡Ó> ,
10
אונקלוס<‡Ó> ,
87
אר צבי<‡Ó> ,
27
בבא מציעא ה<‡Ó> ,:
32
בבא קמא סב<‡Ó> ,.
46
בית חדש<‡Ó> ,
44
בית יוס<‡Ó> ,
48
בית יוס<‡Ó> ,
53
בית יעקב<‡Ó> ,
51
בית שמואל<‡Ó> ,
77
ב איש חי<‡Ó> ,
77
ב יהוידע<‡Ó> ,
17
בעל הטורי <‡Ó> ,
23
ברכת הנצי"ב<‡Ó> ,
39
ברכת פר<‡Ó> ,
15
דעת זקני <‡Ó> ,
44
דרישה<‡Ó> ,
דרשות רבינו יונה41 <‡Ó> ,
22
הגהות הגר"א<‡Ó> ,
37
הגהות מיימוניות<‡Ó> ,
8
הלכות גדולות<‡Ó> ,
56
המודעא והאונס<‡Ó> ,
17
העמק דבר<‡Ó> ,
18
העמק דבר<‡Ó> ,
18
העמק דבר<‡Ó> ,
הר"ר אייזיק שטיי49 <‡Ó> ,
37
השגות הראב"ד<‡Ó> ,
20
זה ינחמנו<‡Ó> ,
8
זהר הרקיע<‡Ó> ,
20
זית רענ<‡Ó> ,

חזקוני,
חזקוני<‡Ó> ,
חידושי הריטב"א<‡Ó> ,
חידושי הרשב"א<‡Ó> ,
חפ חיי <‡Ó> ,
חת סופר<‡Ó> ,
טור חו"מ<‡Ó> ,
טור חו"מ<‡Ó> ,
טור חו"מ<‡Ó> ,
כס משנה<‡Ó> ,
כפתור ופרח<‡Ó> ,
לח משנה<‡Ó> ,
מאירי<‡Ó> ,
מאירי<‡Ó> ,
מגיד משנה<‡Ó> ,
מגילת ספר<‡Ó> ,
מג אבות<‡Ó> ,
מדרש תנאי <‡Ó> ,
מהר" שיק<‡Ó> ,
מהרש"א<‡Ó> ,
מהרש"א<‡Ó> ,
מושב זקני <‡Ó> ,
מי חיי <‡Ó> ,
מכילתא דר"י<‡Ó> ,
מכילתא דרשב"י<‡Ó> ,
מנחת חינו<‡Ó> ,
מנחת פתי <‡Ó> ,
מסכתא כלה<‡Ó> ,
מעי החכמה<‡Ó> ,
מרדכי<‡Ó> ,
משיבת נפש<‡Ó> ,
מש חכמה<‡Ó> ,
מש חכמה<‡Ó> ,
משנה כס<‡Ó> ,
משנה למל<‡Ó> ,
משפטי ישרי <‡Ó> ,
><‡Ó

15
15
28
32
89
33
44
46
48
38
31
38
33
43
37
57
45
25
85
29
31
14
38
20
24
78
77
25
71
33
17
18
18
17
69
94

נמוקי יוס,
סמ"ג<‡Ó> ,
סמ"ע<‡Ó> ,
סמ"ע<‡Ó> ,
סמ"ק<‡Ó> ,
סנהדרי כה<‡Ó> ,:
ספורנו<‡Ó> ,
ספר החינו<‡Ó> ,
ספר היראה<‡Ó> ,
ספר המצות הקצר<‡Ó> ,
ספר המקנה<‡Ó> ,
ספר חסידי <‡Ó> ,
ספר חסידי <‡Ó> ,
ספר חרדי <‡Ó> ,
ספר יראי <‡Ó> ,
ספר כריתות<‡Ó> ,
עמודי שלמה<‡Ó> ,
ערו השלח<‡Ó> ,
פני מאירות<‡Ó> ,
פסיקתא רבתי<‡Ó> ,
פסקי הרא"ש<‡Ó> ,
פערלא לרס"ג<‡Ó> ,
פרישה<‡Ó> ,
פרישה<‡Ó> ,
צידה לדר<‡Ó> ,
קוב שיעורי <‡Ó> ,
קרב חגיגה<‡Ó> ,
ר"י אב שועיב<‡Ó> ,
ר"י בכור שור<‡Ó> ,
ר"ש גבירול<‡Ó> ,
רב ברכות<‡Ó> ,
רביד הזהב<‡Ó> ,
רבינו בחיי<‡Ó> ,
רבינו בחיי<‡Ó> ,
רבינו יונה<‡Ó> ,
רבינו מיוחס<‡Ó> ,
><‡Ó

31
4
47
48
5
30
17
6
41
9
70
41
41
8
3
31
49
23
29
25
33
90
44
47
52
34
49
45
14
8
76
69
16
16
6
17
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13
רלב"ג<‡Ó> ,
14
רלב"ג<‡Ó> ,
רמב" ספר המצוות3 <‡Ó> ,
36
רמב" <‡Ó> ,
38
רמב" <‡Ó> ,
12
רמב"<‡Ó> ,
13
רמב"<‡Ó> ,
13
רמב"<‡Ó> ,
13
רמב"<‡Ó> ,
8
רס"ג<‡Ó> ,

רש"י,
רש"י<‡Ó> ,
רש"י<‡Ó> ,
רש"ר הירש<‡Ó> ,
שו"ת הרא"ש<‡Ó> ,
שו"ת הרמ"ה<‡Ó> ,
שיטה מקובצת<‡Ó> ,
שיטה מקובצת<‡Ó> ,
שלח ערו הרב<‡Ó> ,
שלח ערו<‡Ó> ,
><‡Ó

10
27
30
18
43
42
28
33
74
47

לבדוק ספרי בקוד  61גמרות תו"כ תוספתא ומדרשי ====

שלח ערו,
שפת אמת<‡Ó> ,
תוספות הרא"ש<‡Ó> ,
תוספות הרא"ש<‡Ó> ,
תוספות<‡Ó> ,
תוספות<‡Ó> ,
תוספות<‡Ó> ,
תורת המנחה<‡Ó> ,
תרגו יהונת<‡Ó> ,
תרגו יהונת<‡Ó> ,
><‡Ó

48
75
27
30
27
30
32
45
10
10

