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   2008 ביולי 13   ח" תשסבתמוז' י

  

  לא תחמוד

  

מה היחס בי� דיברה זו  . שימו לב לפעל ולמושאי�. השוו את הדיבר האחרו� בשמות לזה שבדברי�. 1

   ?לדיברות הקודמות

      יג יג יג יגשמות פרק כשמות פרק כשמות פרק כשמות פרק כ

 פ       :  מֹר� ְוכֹל ֲאֶ�ר ְלֵרֶעָ�לֹא  ַתְחמֹד  ֵ�ית ֵרֶעָ�  ס  לֹא ַתְחמֹד ֵאֶ�ת ֵרֶעָ� ְוַעְב�� ַוֲאָמת� ְו��ר� ַוֲח

      יז יז יז יזדברי! פרק הדברי! פרק הדברי! פרק הדברי! פרק ה

 ס  :     ְולֹא  ַתְחמֹד  ֵאֶ�ת ֵרֶעָ�  ס  ְולֹא ִתְת%ֶ#ה ֵ�ית ֵרֶעָ� ָ$ֵדה# ְוַעְב�� ַוֲאָמת� ��ר� ַוֲחמֹר� ְוכֹל ֲאֶ�ר ְלֵרֶעָ�

   

  .יהושע ז כא, � ז כהדברי, שמות לד כד, בראשית ג ו: ראו   �?  מה פירוש לחמוד. 2

  

        ? הא� יש הבדל בינו לבי� תתאוה. 3

      ו ו ו ובראשית פרק גבראשית פרק גבראשית פרק גבראשית פרק ג

ַוֵ)ֶרא ָהִאָ/ה ִ+י ט�ב ָהֵע, ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה ה#א ָלֵעיַנִי!  ְוֶנְחָמד   ָהֵע,  ְלַהְ$ִ+יל ַוִ)ַ*ח ִמִ(ְרי�  ַו)ֹאַכל ַוִ)ֵ)' 

 : 3ַ! ְלִאי1�ָ ִע12ָ ַו0ֹאַכל

 ש!ש!ש!ש!    ''''""""רמברמברמברמב

כי בו ירצה , והכלל. ונתנה התאוה לעיני! והחמדה בשכל,  כי בו ישכיל לחמוד5 ונחמד הע, להשכיל 

 :   ויחפו, בדבר או  בהפכו

�  ?�"מה ההבדל העקרוני בי� חימוד לתאווה לפי רמב 

      

 מדרש תנאי! לדברי! פרק ה פסוק יח לא מדרש תנאי! לדברי! פרק ה פסוק יח לא מדרש תנאי! לדברי! פרק ה פסוק יח לא מדרש תנאי! לדברי! פרק ה פסוק יח לא . . . . 4444

לא תחמד כס= וזהב ולקחת ל� מה להל' )   ה"כ' ז' דב(ל  " יח לא  תחמד  אשת רע� או אפלו חמוד בדבר ת

ומניי' שהוא מוזהר על התאוה שהיא בלב כדי שלא : עד שעושה  מעשה א= כא' נמי עד שהוא עושה מעשה

ל  לא תתאוה בית רע� לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החמוד בפני עצמה נמצאת "יבא לידי חמוד ת

 :  אומר שה' שני לאוי'

�  ?החימוד או התאווה) פחות ברור מאליו(יסור מחודש יותר איזה א 

 

 ה לא תחמוד ה לא תחמוד ה לא תחמוד ה לא תחמוד """"דבחדש יתרו פרשה ח דדבחדש יתרו פרשה ח דדבחדש יתרו פרשה ח דדבחדש יתרו פרשה ח ד' ' ' '  מס מס מס מס5555מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מכילתא דרבי ישמעאל יתרו . . . . 5555

כיצד יתקיימו שני , רבי אומר כתוב אחד אומר לא  תחמוד  וכתוב אחד אומר לא תתאוה.  לא תחמוד

   –. הרי זה אזהרה לעוק= אחר הנוא=,  מקראות הללו

; אי'  בכלל אלא מה שבפרט, כלל ופרט; פרט, ועבדו ואמתו ושורו וחמורו, כלל, חמוד בית רע�לא ת

כלל ופרט , אלא חזר  וכלל; אי כלל ככלל הראשו' הרי אמרת לאו, חזר וכלל, וכשהוא אומר וכל אשר לרע�

 שהוא  קונה א= כלל בדבר, מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה,  אי אתה ד' אלא כעי' הפרט5 וכלל 

  ; ומקנה

א= אי' לי אלא נכסי! המטלטלי' שאי'  לה! , אי מה הפרט מפורש בנכסי! המטלטלי' שאי' לה! אחריות

א= אי' , על כרח� מה הפרט מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה, וכשהוא אומר במשנה תורה שדהו, אחריות

  ; לי  אלא בדבר שהוא קונה ומקנה

א= אי' לי אלא  דבר שאי אפשר לבא , בא ברשות� אלא ברצו' בעלי!אי מה הפרט מפורש בדבר שאינו 

  ; שאתה חומד בתו לבנ� או בנו לבת�, יצא, ברשות� אלא ברצו' בעלי!

מה להל' עד , לא תחמוד כס= וזהב עליה! ולקחת ל�+   דברי! ז כה+ל  "ת, או אפילו חומד  בדיבור

  .  א= כא' עד שעושה  מעשה, שעושה מעשה

�  ?)אילו דברי� אסור לחמוד( איסור לא תחמוד ות לפיה� מוגדרמה� העקרונ 
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 אב' עזרא דברי! פרק ה פסוק טז אב' עזרא דברי! פרק ה פסוק טז אב' עזרא דברי! פרק ה פסוק טז אב' עזרא דברי! פרק ה פסוק טז . . . . 6666

ויהיה  בית רע�   .  הדבור העשירי5 ולא תחמוד אשת רע�  ,   הדבור התשיעי5 והנה לא   תחמוד בית רע�  

:  שבאר את התורה,שאמר משה בספר הזה: והעד.  כלל5או  בית רע�  , ואשת רע�   נדבקי! זה ע! זה

ואי' עליה! , כי אי' עו' במחשבת בלב, ורבי! אמרו. לא תתאוה :  אמר)   יג,  שמות כ(תחת לא  תחמוד   

, משלי ו(רק אראה לה! לב חורש מחשבות או'  , ויש ראיות רבות להשיב  עליה' ולא אארי�. שכר ועונש

ומשה אמר בסו= בפי� )  . ד, קכה' תה( בלבות!  ולישרי!,  )  ח, ב ו"דה(והטיבות כי היה ע! לבב�  , )  יח

 : והמזיד והשוגג יוכיחו!. ורוב! זכר,  ועיקר כל המצות ליישר בלב)  . יד, דברי! ל(ובלבב� לעשותו  

�  ? איזו תפיסה צודקת יותר, מעבר לראיות? ע"כנגד איזו תפיסה יוצא ראב 

  

  ?פ ההלכה"מהי הגדרת האיסור ע 

 צות לא תעשה רסה צות לא תעשה רסה צות לא תעשה רסה צות לא תעשה רסה ! מ! מ! מ! מ""""ספר המצוות לרמבספר המצוות לרמבספר המצוות לרמבספר המצוות לרמב. . . . 7777

ה היא שהזהירנו מהשי! מחשבתנו לעשות תחבולה כדי לקנות מה שיש לזולתנו מאחינו וזה "והמצוה הרס

ולשו' מכילתא לא תחמוד יכול אפילו חומד בדבר תלמוד לומר . 'לא תחמוד בית רע� וכו) יתרו(הוא אמרו  

הנה . א= כא' נמי עד שיעשה מעשהלא תחמוד כס=  וזהב עליה! ולקחת ל� מה להל' עד שיעשה מעשה 

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

      

  לא תעשה רסו  לא תעשה רסו  לא תעשה רסו  לא תעשה רסו ש!ש!ש!ש!. . . . 8888

חמוד מה שיש לאחינו ולהתאוות בו שזה יהיה מביא ו היא שהזהירנו מהשי! מחשבתנו ל" והמצוה הרס

ואי' . לא תתאוה בית רע�) ואתחנ'(לעשות  תחבולה לקנותו וזהו לשו' האזהרה שבאה בזה העני' אמר 

השני לאוי' אלו בעני'  אחד אבל הלאו הראשו' והוא לא תחמוד מזהיר שלא לקנות מה שיש לזולתנו 

לא תחמוד בית רע� ולהל' הוא ) י"דרשב(ולשו' מכלאתא . נו לבדוהלאו השני מזהיר אפילו להתאוות  בלב

וש! אמרו מני' שא! . אומר לא תתאוה בית רע� לחייב על התאוה  בפני עצמה ועל החמוד בפני עצמו

התאוה אד! סופו לחמוד תלמוד לומר לא תתאוה ולא  תחמוד מני' שא! חמד אד! סופו לגזול תלמוד 

ובאור זה שא! ראה דבר יפה  אצל אחיו א! גברה מחשבתו עליו ]. ה במיכ[לומר וחמדו שדות וגזלו 

וא! התחזק בו אהבת הדבר ההוא עד  שישתדל להגיעו אצלו . לא תתאוה' והתאוה בו עבר על אמרו ית

, ולא יסור מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרהו או יחלי= אותו אליו במה שהוא יותר טוב ממנו  ויותר שוה

קשתו הנה כבר עבר על לא תחמוד ג! כ' אחר שקנה הדבר שיהיה לחבירו ולא היה רצונו  וא! הגיע אל ב

למכרו אבל הכביד עליו והערי! עד שלקחו ויהיה שלו כבר עבר שני לאוי' לא תתאוה ולא תחמוד כמו 

וא!  נמנע האיש ההוא מלמכור אותו או להחליפו לאהבתו בדבר ההוא הנה הוא יקחהו באונס . שביארנו

והבי' זה העני' בספור . כרח לחוזק אהבת הדבר  ההוא בנפשו ויהיה אז כבר עבר על לא תגזול ג! כ'וה

 :  הנה התבאר ל�  ההפרש שבי' אמרו לא תתאוה ובי' אמרו לא תחמוד). א כא"מ(אחאב ונבות 

      

 ! הלכות גזלה ואבדה פרק א ! הלכות גזלה ואבדה פרק א ! הלכות גזלה ואבדה פרק א ! הלכות גזלה ואבדה פרק א """"רמברמברמברמב. . . . 9999

ט  כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו 

' שמות כ+' ברעי! והפציר  בו עד שלקחו ממנו א= על פי שנת' לו דמי! רבי! הרי זה עובר בלא תעשה שנ

,  עד שיקח החפ, שחמדואינו עובר בלאו זה, ואי'  לוקי' על לאו זה מפני שאי' בו מעשה, לא תחמד+ ז"ט

השגת .  +/לא  תחמד כס= וזהב עליה! ולקחת ל� חימוד שיש בו מעשה+ ה"כ' דברי! ז+' כעני' שנ

השגת . /א ולא אמר רוצה אני"א.  פ שנת' לו דמי! יקרי!"אע' כל החומד עבדו או אמתו וכו/ ד"הראב

ה גדול מזה והיכ' מעשה גדול א לא ראיתי דבר תמ"א. ואי' לוקי' על לאו זה שאי' בו מעשה/ ד"הראב

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

 כיו' י  כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בה' משאר דברי! שאפשר לו לקנות' ממנו
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לא תתאוה ואי' + ח"י' דברי! ה+' שחשב בלבו  היא� יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר עבר בלא תעשה שנ

 .  תאוה אלא בלב בלבד

פ שהרבה לה! "שא! לא רצו הבעלי! למכור אע, יא  התאוה מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל

וא! עמדו הבעלי! בפניו להציל ממונ! או , לווחמדו בתי! וגז' בדמי! והפציר  ברעי! יבא לידי גזל שנ

 .  צא ולמד ממעשה אחאב ונבות, מנעוהו לגזול יבא לידי  שפיכות דמי!

יב  הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלי! או בבקשה מה' 

 .  י'וא! גזל עבר בשלשה לאו, עובר בשני  לאוי' לכ� נאמר לא תחמד ולא תתאוה

  

         פרק סו  פרק סו  פרק סו  פרק סו 5555ספר גבורות הש! ספר גבורות הש! ספר גבורות הש! ספר גבורות הש! ל ל ל ל """"המהרהמהרהמהרהמהר. . . . 10101010

והפייט יסד אלה המצות , וכ' בעשרת הדברות בסופ! לא תחמוד שהחטא של תאוה התחלת כל החטאי!

שא! עובר חטא לא תחמוד הוא בא , לומר ל� שכל המצות ה! נכללי! בלא תחמוד, בלא תחמוד כלולי!

 ,   לכל החטאי!

�  ?  בעשרת הדברותהסבירו את מיקומו של אל תחמוד 

� ?הא� נית� להסביר אחרת 

  

  ? ל את ההבדל בי� דברות ראשונות לאחרונות"כיצד מסביר המהר

         פרק מה  פרק מה  פרק מה  פרק מה 5555ספר תפארת ישראל ספר תפארת ישראל ספר תפארת ישראל ספר תפארת ישראל . . . . 11111111

הכל על שורש אחד אשר אמרנו כי משנה ', ובדבור לא תחמוד בפרשת ואתחנ' התחיל לא תחמוד אשת וגו

ויותר קרוב אל האד! האשה שהאד! , ל שהוא האד!תורה שהוא ביאור התורה הוא יותר קרוב אל המקב

, מתחבר אל האשה ומפני כ� דברות האחרונות בפרט מקדי! מה שהוא קרוב אל האד! מצד האנושית שבו

אבל בדברות הראשונות מקדי! ביתו כי כ� הוא מצד מעלת האד! לפי השכל שהוא צרי� קוד! לבית ואחר 

אבל דברות אחרונות ה! מצד , כיר הבית קוד! ואחר כ� האשהולפיכ� בדברות הראשונות מז, כ� ישא אשה

ומפני כ� מבדיל . האד! המקבל ולכ� מזכיר האשה קוד! הבית כי האשה השלמתה יותר קרובה אל האד!

כי הבדל והפרש גדול יש ביניה! כי , בי' האשה ובי' שאר הקניני! שכתב לא תחמוד אשת רע� ולא תתאוה

וג! כתב בשאר . האד! והיא השלמתו ושאר דברי! ה! קניני! בלבדהאשה היא מתחברת לגמרי ע! 

כי לשו' תאוה בא על תאוה חמרית לגמרי כמו , הקניני! לשו' לא תתאוה ואצל האשה כתב לא תחמוד

כי ) 'בראשית ג(, כי תאוה נפש� לאכול בשר) ב"דברי! י(והאספסו= אשר בקרבו התאוו תאוה ) א"במדבר י(

ולפיכ� בדברות אחרונות שה! יותר קרובי! אל , ול! תמצא התאוה רק בעני' זהולע, תאוה הוא לעיני!

ומפני כי האשה , האד! נאמר לא תחמוד אשת רע� כי לשו' חמדה שיי� על דבר שאינו כל כ� תאוה חמרית

השלמתו של אד! לכ� שיי� בזה לשו' חמדה ואצל שאר הקניני! יאמר לשו' תתאוה כי תאות הדבר שהוא 

  .ני! הוא תאוה חמרית ולכ� כתיב לא תתאוה בית רע�רבוי הקני

�  ?ל"פ העקרו� שקובע המהר"הא� נית� להסביר הבדלי� נוספי� בי� שמות לדברי� ע 

  

  

  

  

  על חמדת הממו� וחמדת הנשי�

        תלמוד בבלי מסכת סנהדרי' ד= פא עמוד אתלמוד בבלי מסכת סנהדרי' ד= פא עמוד אתלמוד בבלי מסכת סנהדרי' ד= פא עמוד אתלמוד בבלי מסכת סנהדרי' ד= פא עמוד א. . . . 12121212

ועיניו .  אכל בזכות אבותיו שלא5 אל ההרי! לא אכל + ח"יחזקאל י+מאי דכתיב : דרש רב אחא ברבי חנינא

 שלא ירד לאומנות 5ואת אשת רעהו לא טמא .  שלא הל� בקומה זקופה5לא נשא אל גלולי בית ישראל 

צדיק הוא חיה + ח"יחזקאל י+וכתיב , שלא נהנה מקופה של צדקה/ יקרב/ואל אשה נדה לא קירב . חבירו

  . יחיה

.  לא5 בחדא מינייהו ,  הוא דחיי5 מא' דעביד לכולהו ואמר, כשהיה רב' גמליאל מגיע למקרא הזה היה בוכה



מא ו מאדר ו מאדר ו מאדר ו ם– דר טי דנ לסטו מדרש  ת  בי    

  

 ש בלשנר"הקתדרה לערכי היהדות ע
4

בחדא מינייהו , בכולהו אי', אל תטמאו בכל אלה הכי נמי+ ח"ויקרא י+אלא מעתה : אמר ליה רבי עקיבא

  .   באחת מכל אלה: הכי נמי, באחת מכל אלה: אלא? לא

        יחזקאל פרק יחיחזקאל פרק יחיחזקאל פרק יחיחזקאל פרק יח

ֶאל ֶהָהִרי! לֹא Nָכל ְוֵעיָניו לֹא ָנָ$א ֶאל M3ִ#ֵלי ֵ�ית ִיְ$ָרֵאל ְוֶאת ֵאֶ�ת ) ו: (#ְצָדָקהְוִאי� ִ+י ִיְהֶיה ַצִ�יק ְוָעָ$ה ִמְ�ָ(ט ) ה (

  :ֵרֵעה# לֹא ִט2ֵא ְוֶאל ִאָ/ה ִנָ�ה לֹא ִיְקָרב

�  ?גבוה או נמו)? מהו ר' המוסריות הנקבע במדרש 

  

     ? הא� תיתכ� חמדה חיובית

  כא עמוד א  כא עמוד א  כא עמוד א  כא עמוד א תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ד=תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ד=תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ד=תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ד=

דלמא  אתי ,  לא מסלקינ' ליה5ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה , האי מקרי ינוקי דגריס:  ואמר רבא

 .   קנאת   סופרי!  תרבה חכמה,  ש   דגריס טפי"כ:  רב דימי מנהרדעא אמר. לאיתרשולי

 ש!ש!ש!ש!י י י י """"רשרשרשרש

 . לא יירא שמא יסלקוהו  יתפאר בלבו שאי' כמותו ויתרשל מ' התינוקות ו5  דילמא אתי לאיתרשולי 

 .   כשחשבנוהו ית' לב להיות למד יפה שדואג מקנאת חבירו שסלקוהו מפניו שיביישנו בבני העיר5 כל שכ' 

 

  

  

  

 תוספות מסכת סנהדרי' ד= כה עמוד ב תוספות מסכת סנהדרי' ד= כה עמוד ב תוספות מסכת סנהדרי' ד= כה עמוד ב תוספות מסכת סנהדרי' ד= כה עמוד ב 

ל דלא תחמוד משמע "ת וליפסול מדאורייתא דקא עבר אלאו דלא תחמוד וי" וא5 מעיקרא סבור דמי קיהיב  

לא :)   ד= ה(ק דבבא מציעא  "ת והא אמרינ' בפ"דמי וכי יהיב דמי ליכא לאו דחמוד כלל ואדלא  יהיב 

' תחמוד בלא דמי  משמע להו משמע לאינשי דווקא הוא דמשתמע כ� אבל ה! טועי! דלא תחמוד הוו אפי

והיו ל דהכא הכי קאמר דמי קא יהבי "ל נמי דכ' הוא האמת ועי"ל דמשמע  להו דקאמר ר"בדיהיב דמי וי

מפייסי! אות! עד שיאמרו רוצה אני  א! כ' לא עברי אלאו דלא  תחמוד  כיו' דחזו דשקלי בעל כרחייהו 

 . ולא היו חוששי' א! יתפייסו פסלינהו

 
 


