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 פרק כ -| פרשת יתרו א. שמות 

ֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְושֹורֹו )י ֶשת רֵּ ֶעָך ס ֹלא ַתְחֹמד אֵּ ית רֵּ ד( ֹלא ַתְחֹמד בֵּ

ֶעָך: פ   ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶשר ְלרֵּ

 פרק ה – פרשת ואתחנן|  ב. דברים

הו ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו  ח( ְוֹלא ַתְחמֹד)י ֶעָך ָשדֵּ ית רֵּ ֶעָך ס ְוֹלא ִתְתַאֶוה בֵּ ֶשת רֵּ אֵּ

ֶעָך: ס  שֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶשר ְלרֵּ

 גזלה ואבדה פרק א|  רמב"םג. 

כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל [ הלכה ט]

ר בו עד שלקחו דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפצי

לא  עובר בלא תעשה שנ' ממנו אף על פי שנתן לו דמים רבים הרי זה

תחמד, ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה, ואינו עובר בלאו זה 

הם ולקחת לא תחמד כסף וזהב עלישחמד, כענין שנ'  עד שיקח החפץ

כו' אף /השגת הראב"ד/ כל החומד עבדו או אמתו ולך חימוד שיש בו מעשה. 

על פי שנתן לו דמים יקרים. א"א ולא אמר רוצה אני. /השגת הראב"ד/ ואין לוקין על 

לאו זה שאין בו מעשה. א"א לא ראיתי דבר תמה גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילת 

החפץ אבל היה לו לומר מפני שהוא חייב בתשלומין שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב 

  ם זה חייב להשיב את החפץ לבעליו.גאת הגזלה ולפיכך אינו לוקה ו

כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בהן [ הלכה י]

משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו כיון שחשב בלבו היאך יקנה 

לא  (דברים ה' י"ח)דבר זה ונפתה לבו בדבר עבר בלא תעשה שנ' 

 תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד. 

מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל, שאם  התאוה[ הלכה יא]

לא רצו הבעלים למכור אף על פי שהרבה להם בדמים והפציר ברעים 

יבא לידי גזל שנ' וחמדו בתים וגזלו, ואם עמדו הבעלים בפניו להציל 

ממונם או מנעוהו לגזול יבא לידי שפיכות דמים, צא ולמד ממעשה 

 אחאב ונבות. 

המתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר הא למדת ש[ הלכה יב]

שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני לאוין 

 לכך נאמר לא תחמד ולא תתאוה, ואם גזל עבר בשלשה לאוין. 

 בבא קמא סב, אד. 

א"ל רב אדא בריה דרב אויא לרב אשי: מה בין גזלן לחמסן? א"ל: חמסן 

י יהיב דמי, חמסן קרית ליה? והאמר יהיב דמי, גזלן לא יהיב דמי. א"ל: א

רב הונא: תלוה וזבין זביניה זביני! לא קשיא: הא דאמר רוצה אני, הא 

 דלא אמר רוצה אני.

 סנהדרין כה, ב ה. 

החמסנין, מעיקרא סבור: דמי קא יהיב, אקראי בעלמא הוא. כיון דחזו 

 גזרו בהו רבנן. -דקא חטפי 

 רבינו חננאל

אף על גב דיהבי דמי כיון דחזו רבנן דחטפי ושקלי מינייהו  והחמסנין נמי

 בעל כרחן פסלינהו רבנן.

 ות פרק יעד| רמב"ם  ו. 

כיצד החמסנים והם הלוקחים קרקע או מטלטלין שלא ברצון [ הלכה ד]

 הבעלים אף על פי שנותנין הדמים הרי אלו פסולין מדבריהם,

 מצות לא תעשה רסה|  ספר המצוות לרמב"םז. 

והמצוה הרס"ה היא שהזהירנו מהשים מחשבתנו לעשות תחבולה כדי 

לקנות מה שיש לזולתנו מאחינו וזה הוא אמרו )יתרו( לא תחמוד בית 

רעך וכו'. ולשון מכילתא לא תחמוד יכול אפילו חומד בדבר תלמוד 

לומר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך מה להלן עד שיעשה 

מעשה. הנה התבאר לך כי זה הלאו  מעשה אף כאן נמי עד שיעשה

יזהיר מהערים עד שנקח לעצמנו הדבר שהיינו חומדים אותו מממון 

אחינו ואפילו לקנותו ולתת בו דמים רבים הנה זה כלו מי שיעשהו עובר 

 על לא תחמוד:

 מצות לא תעשה רסו|  ספר המצוות לרמב"םח. 

שיש והמצוה הרס"ו היא שהזהירנו מהשים מחשבתנו לחמוד מה 

לאחינו ולהתאוות בו שזה יהיה מביא לעשות תחבולה לקנותו וזהו לשון 

האזהרה שבאה בזה הענין אמר )ואתחנן( לא תתאוה בית רעך. ואין 

השני לאוין אלו בענין אחד אבל הלאו הראשון והוא לא תחמוד מזהיר 

שלא לקנות מה שיש לזולתנו והלאו השני מזהיר אפילו להתאוות 

ון מכלאתא )דרשב"י( לא תחמוד בית רעך ולהלן הוא בלבנו לבד. ולש

אומר לא תתאוה בית רעך לחייב על התאוה בפני עצמה ועל החמוד 

בפני עצמו. ושם אמרו מנין שאם התאוה אדם סופו לחמוד תלמוד לומר 

לא תתאוה ולא תחמוד מנין שאם חמד אדם סופו לגזול תלמוד לומר 

ה שאם ראה דבר יפה אצל אחיו וחמדו שדות וגזלו ]מיכה ב[. ובאור ז

אם גברה מחשבתו עליו והתאוה בו עבר על אמרו ית' לא תתאוה. ואם 

התחזק בו אהבת הדבר ההוא עד שישתדל להגיעו אצלו ולא יסור 

מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרהו או יחליף אותו אליו במה שהוא 

על לא  יותר טוב ממנו ויותר שוה, ואם הגיע אל בקשתו הנה כבר עבר

תחמוד גם כן אחר שקנה הדבר שיהיה לחבירו ולא היה רצונו למכרו 

אבל הכביד עליו והערים עד שלקחו ויהיה שלו כבר עבר שני לאוין לא 

תתאוה ולא תחמוד כמו שביארנו. ואם נמנע האיש ההוא מלמכור אותו 

או להחליפו לאהבתו בדבר ההוא הנה הוא יקחהו באונס והכרח לחוזק 

ר ההוא בנפשו ויהיה אז כבר עבר על לא אהבת הדב

תגזול גם כן. והבין זה הענין בספור אחאב ונבות )מ"א 

כא(. הנה התבאר לך ההפרש שבין אמרו לא תתאוה 

 ובין אמרו לא תחמוד:
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