
 באיסור לא תחמוד 

בית   לא תחמדבפרשת יתרו בעשרת הדברות יש איסור 'לא תחמוד'. " (א

אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך"  לא תחמדרעך 

  ולא תתאוהאשת רעך  ולא תחמדונשנית עוד פעם בפרשת ואתחנן, "

 בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך". 

 ת בראשונים באיזה אופן וציור באמת עובר על לאו זה:ומצינו ג' שיטו  ( ב

בסוגיא ד'חשוד על ממונא חשוד על שבועתא' אלא   בבא מציעא ה: ע'  ( ג

הא דאמר רב הונא משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו נימא מיגו 

א? התם נמי מורה ואמר דמי קא יהבנא  דחשיד אממונא חשיד אשבועת 

ליה אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא והא קא עבר על לאו דלא 

 ". בלא דמי משמע להו תחמוד? לא תחמוד לאינשי 

דפסלוהו מדרבנן ה'חמסנין'. ומי הם המחסנין?   דסנהדרין כה:ע' סוגיא  (ד

תוס    מעיקרא סבור דמי קא יהיב כיון דחזו דקא חטפי גזרו בהו רבנן. וע'

וא"ת וליפסול מדאורייתא דקא עבר אלאו דלא  -שם ד"ה מעיקרא

ליכא לאו    וכי יהיב דמיתחמוד? וי"ל דלא תמוד משמע דלא יהיב דמי 

. והיינו דכל לאו דלא תחמוד איירי היכא דהפציר לחברו ליתן דחמוד כלל

והוסיפו לבאר, דהא דאיתא בב"מ דלא תחמוד בלא דמי  לו במתנה.

  1ן הוא האמת". משמע להו, "דכ

ועוד י"ל, דהכא הכי קאמר דמי קא יהבי והיו עוד תירצו שם, וז"ל, " ( ה

עד שיאמרו 'רוצה אני' א"כ לא עברי אלאו דלא תחמוד"   תומפייסים או

]ושוב פסלוהו מ"מ כיון דחזינן דשקלי בעל כרחייהו ולא היו חוששין אם  

 יפייסו פסלינהו[.

ומבואר דנחלקו התירוצים: דלפי תירץ ראשון, רק עובר בלא תחמוד  (ו

ץ השני עובר בלא תחמוד גם כשנתן דמי,  ירהיכא דלא יהיב דמי. ולפי ת 

כא דלא אמר 'רוצה אני'. והצד השוה שבהם הוא דלשני התירוצים, רק הי

 עובר בלא תחמוד היכא דלבסוף נטל את חפץ חבירו בלי קנין ודו"ק.

פ"א הלכה ט, וז"ל "כל החומד עבדו או   רמב"ם הלכות גזלה ואבדהע'   (ז

אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו 

 
ל נראה  ודברי תוס' צ"ע דהלא מבואר דלא משמע להו, וממילא ג"כ לא נפסל לעדות מדאורייתא? וע' מהרש"א דלומד דכוונתם להקשות דתפסלי מדרבנן. אב 1

אממונא לא חשיד אשבעותא, לא  דחוק דהקשו דתפסלי דאורייתא. ולכאורה דבריהם נתפרשים ע"פ התוס' רא"ש בבא מציעא דף ה: דלמסקנא דבאמת חשיד 
 אמרינן דלא משמע להו, אלא דידעי שפיר דאסור ואפ"ה עבדי. ע"ש. 



ים והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי שנתן לו דמים והכביד עליו ברע

 רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנ' לא תחמד". 

שם, וז"ל, "אמר אברהם, ולא אמר רוצה אני".   בהשגות הראב"דוע'  (ח

והיינו דהראב"ד סבירא ליה כתירץ שני דתוס', דהיכא דנתן דמים עובר  

חל הקנין. אבל בלא תחמוד, אבל רק היכא דלא אמר רוצה אני, דלא 

באופן דאמר רוצה אני, דבאמת חל הקנין, ]דתלויהו וזבין זביניה זביני[ 

אינו עובר. והרמב"ם כנראה סבר דעובר על לא תחמוד אפילו באופן 

דאמר רוצה אני, וחל הקנין, ופרט דהרמב"ם סבר דהקנין חל אפילו בלא 

 כמבואר בהלכות מכירה.  אמר רצה אני

ין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה. ואינו שם, "וא הרמב"םוהמשיך  ( ט

שם, "אמר אברהם,  ראב"דעובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד" וע'  

והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ? אבל  -לא ראיתי דבר תמוה גדול מזה

היה לו לומר מפני שהוא חייב בתשלומין שהרי הוא הגזלן שחייב להשיב  

 ה חייב להשיב את החפץ לבעליו". את הגזלה ולפיכך אינו לוקה וגם ז

ולומדים האחרונים ז"ל, דהרמב"ם והראב"ד לשיטתייהו אזלי, דלראב"ד  (י

דכל האיסור דוקא היכא דנטל חפץ חבירו שלא כדין, ע"ד תוס' סנהדרין,  

ממילא הוי כעין גזילה, והוי לאו שיש בו מעשה, אבל אינו לוקה  משום  

מת קונה החפץ, אינו מעין דניתן להשבון, משא"כ הרמב"ם דסבר דבא

 גזילה, אלא על המחשבה, וליכא השבון, אבל גם ליכא מעשה.

ע' מנחת חינוך מצוה לח, דנסתפק אם עובר על לאו דלא תחמוד  (יא

וכתב דהיה נראה דתלי על שיטת  -על חפץ פחות משוה פרוטה

דלפי ראב"ד ותוס', דהוי מעין גזילה, רק עובר על פרוטה,   -הראשונים

מב"ם דאפילו באופן דקנה החפץ עובר, דאינו מעין גזילה, אבל לפי הר

אלא איסור בעלמא, היה נראה דעובר אפילו פחות מש"פ. ]וע' שם  

שהוכיח דאינו עובר וכתב דהוי כעין איסור ריבית דרק עובר בשוה  

 פרוטה[. 

, דפסק כהרמב"ם, וע' סיעף יב שם, "הא  שו"ע חושן משפט סי שנטוע' ( יב

לאו אחד והקונה דבר שהתאוה בהפצר למדת שהמתאוה עובר ב

שהפציר בבעלים עובר בב' לאוין לכך נאמר לא תחמוד ולא תתאוה, ואם  

 גזל עובר בג' לאוין.

ידוע קושית האבן עזרא על פ' יתרו שהקשה איך יתכן דיש מצוה שלא  (יג

תחמוד? וביאור במשל לבן כפר דודאי אין לו קנאה כלל לשכב עם בת  



מלך. כן הוא בקנאה על חברו בידוע דהכל מן השמים, ואיסור לו הוא 

 יותר נשגב ממנו מבת מלך ע"ש.  

אינו קושיא, דרק  והדברים ראוים לענין דרש, אבל לכאורה לפי ההלכה  (יד

אסור מצד לא תחמוד היכא דעשה מעשה הפצרה ומכריחו למכור או 

שלא מדעת או אפילו לדעת לפי הרמב"ם, אבל בלא מעשה באמת אינו  

 עובר. ]וגם לא תתאוה רק באופן שחישב איך להפציר ולהכריחו[

כתבו האחרונים, דהפצרה הוי רק אחר ג' פעמים והוכיחו זה מלשון  ( טו

 ריש פרק ג' דשבועות, דרק נחשב הפצרה אחר ג' פעמים.  הגמרא ורש"י

ע' שערי תשובה לרבינו יונה, שער ג', דאם המפציר אדם חשוב   ( טז

דקשה לסרב נגדו, אפילו שאלה חד פעמי אוסר, דנחשב לחץ לסרב  

 כאילו הפצירו פעמים רבות. 

ראיתי מובא בשם השבט לוי, דאפילו חנוני, כשאינו רוצה למכור מחמת   (יז

, אם הפצירו למכור, עובר בלא תחמוד לדעת הרמב"ם. וראיתי  שום סיבה

מי שחולק עליו, דהלא בעצם לא מיאן החנוני למכור, אלא רק משום  

דהשעה מאוחרת ורצה לשוב לביתו וכדומה, ומהיכי תיתי דעבר באופן 

 זה.

  



 

Thou Shalt Not Covet 

1) The prohibition only applies if one acts upon his jealousy by 

forcing his friend to relinquish the object. 

2) There are three opinions:1) one only violates if he doesn’t pay for 

the object 2)one violates even if he pays for the object as long as 

the seller did not agree to sell 3)one violates even if the seller 

eventually agreed to sell. 

3) According to the first two opinions, the nature of the prohibition 

is related to theft; you took someone’s object unlawfully. 

However, according to the third opinion, the prohibition applies 

even if the object was acquired legally; the nature of the 

prohibition is the intent not the action. 

4) The is a question if one violates the prohibition by taking an 

object worth less than a ‘peruta’. It might depend on the nature 

of the violation. 

5) It is only considered ‘pressuring’ if you ask three times. 

6) If the petitioner is a prominent person, his mere asking might 

apply undo pressure, and would be in violation. 

7) There is a question if one is in violation if the seller doesn’t want 

to sell for other reasons-i.e. he wants to close his store. 

 


