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לא תחמוד %א תתאוה*)
שאלה:
מהבין לא תחמוד ולא תתאוה הכתוב בדברות אחרונות ,ולמה בדברות
הראשונות הסדר בלא תחמודבית אשה עבד וגר ובדברות האחרונות הסרר
אשה בית שדה עבדוגר.
תשובה:

הנה הרמב"ם בס' המצות ל"ת הס"ה ורס"ןמביא טכילתא ח4ל" :נאמר
באן לא תחמוד :להלן הוא אומר לא תתאוהלחייב על התאוהבפני עצמה

ועל החמודבפני עצמו.מנין שאם התאוה שסופו לחמוד שנאמר %אתישחת
וגזלו/
ולא תחמוד.מנין שאם חסד שסופו לאנוס ולגזול ת"ל וחמדו
והנה זאת המכילתא אינה במכילתא שלפנינה אמנם ראיתיה בכ-י מדרש
הגדול המובא מארץתיחובלחי ספקהיא ממכילתאיר' שמעון [בן]יוהחי
המובאה כמה פעמים ברמב*ן על התורות ובתר האי מאסר איתאעוד שם
במדרש הגדול ,וכדומה הוא ג"כ מכילתא דרשב*י ,וז"ל. :תאוה בלב חץ
הוא אומרכי תאוה נפשך וחמוד במעשהוכן הוא אומר לא תחמודכסףוע"ב
עליהם ולקחתלך.יכול לא יתאווה על בתו לטלור ת4ל אשת רשך ,מ 8ששת
רעך שהיא אסורה לד אף כך כל דבר שאסור לך וכו/יכול לא יאמר לאף
(פ"הלואי)עיניכעינולאוי שערי בשערו ,ת"ל שורו וחמורו עבדו ואמתו
ביתו ושדהו ,מה אלומיוחסין דברים שאפשר להן לבוא תחתידיך התברך
חסרן אףאין ל* אלאדברשאפשרלבאתחתידיךוחברך ?1%nעכ-ל הסדףש
הגדולממכילתא דר4ש בןיוחאיהצריךלעניננג וראיתי בסמ"גלחין קנסת
וכתב וזבל" :כ'רבינו משה (הוא הרמאים) :לא תתאוה ,אק תבוא אלא
בלבומי שהתמוה בלבו עובר נלאוילא תהאוה אע"פ שלא*שה מעוהוכו'
הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד עשה מעשה כגון שהפציר ברעים

שידי

י

ה (לפנינו בשפצר )81
י) השהניח בפרשו ענין זה בספרו הנוכחי לדברים זגי

מסתמך על 8ה שככר האריך :פירושו לשמות (וכסו כן הוא אזכיר את פירושו
לימותכיוד כמה מקומות) .והואיל ושפירוש לשחת עדחן לא נדפס מצאנו לנכס
לתעתיק מק את תשובתו מנדט בהרחבה שנדשאת ב.מלטד לעעיל 4ת"ג סף קל

רעת
ובקש שיתנגה לו ונתנה לו עובר כב' לאוין לא תתאוה ולא תחמוד ואס

גזל עובר בשלשהלאוין .עד כאן דבריו (בפ"א מה' גוילה) .ולאיתכןיוכר

כן ,כן כתוב בדברות לא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך ,ולפ.
כי
דבריו החמיר בבית מבאשת איש .אלא החמוד והתאוה הכל אחד וכו' .וכן
פירשרבינו שלמהכי הכל אחד" .עכ"ל הסמ"ג .ודברי רש"י הם בפ' ואתחנן
על הפסוק לש תתאוה וו"ל" :לא הרוג (וו תרגם אונקלוס) אף הוא לשין

חמדה כמו נחמד למראה דמתרגמינן דמרגגלמחזי" .עכ"ל ועה ב"ח ס' שניט
שיישב בדוחק השגת הסמ"ג על הרמב"ם .אולם לפי הנ"ל א"צ ישוב כלל,
דהרי הן הןהדברים הנאמרים במכילתא דרשב"י ומשם הוציא הרמב"ם דינו,
והסמ"ג לא היה לו המכילתא דרשב"י ,ועל המכילתא דרשב"י לא קשה
קושית הסמ"ג דה"מיר בבית יותר מבאשת איש ,דהרי חזינן דהמכילתא
ס"ל דגם באשת איש תאוה בלב אסור ,שהרי אמריכול לא יתאוה עלבתו
לטלה ת"ל אשת רעך מה אשת רעך שהיא אסורה לך וכו' ,אלמא דבאשת
איש אפילו תאוה שהיא בלב אסור ,וע"כ דסברה המכילתא ק"ו אם התאוה
אסורה בבית מכש"כ באשת איש ,או דדרשה לא תתאוה קאי גם אדלעיל
דהיינו אשת רעך.

והנה במכילתאדילן פ'יתרו איתא" :לא תחמודיכול אפ" חומד בדבור
ת"ל לא תחמודכסף וזהב עליהם ולקחת לך מה להלן עד שעושה מעשה אף
כאן שעושה מעשה" .ע"כ .ופשוט דהמכילתאדילןנמיסברהכמכילתאדרש42י
ולכך אמרה יכול חומד בדבור ,דהו"א דתאוההיא בלב וחמוד בדבור אבל
זה אינו הג"א דהימוד הוא בלב ,דא"כהיינו תאוה .והנה בש"ס לאמציני
דהמתאוה בלב עובר על לא תתאוה ,ורק במעשה אמרינן ושובר על לא
תחמוד ,כמז שאמרו בב"מ דף הן ע"ב ,ובסמ"ג שם דייק מפרק זה בורר
דבדיהב דמי א
קשה,ינו אסור אלא מדרבנן,ועיין תוס' סנהדריןמעלש"הרה,ע"ב.וע"
ואי לא
הריודאי אף דברות אחרונות אינם יותר
המכילתא
תחמוד היינו במעשה ולא תתאוה היינו בלב הרי לא תתאוה הוא דבור
בפני עצמו .ובדוחק אפשר לומר ,רשמו דמנה לא תשתחוה ולא תעבדם נלא
תעשה לך הבל לרבור אחד ,אף שהםלאויןמיוחדים ,כמו כןהניתרי לאוי
דלא תחמוד ולא תתאוה הם דבור אחד .אך תרוץ זהאינו מספיק ,דבשלמא
לא תשתחוה ולא תעבדם ולא אלא כולהושייכי לדבור דעבודה זרה ,אבל
כאן מאייה טעם נהשו 3לא תחמוד ולא תתאוה לדבור אחד .ועוד

י

ועט
קשה ,ושמאי בדברות הראשונות אינו אוסר תאוה בלב .האף לאסריכן
שמור וזכור בדבור אחד נאמרו ,מ"מ קשה דהל"ל תחלה לא תתאוה
והחמדה בכלל.
ואפשר דהסמ"ג וכן רש"י סברי דהגם'דילןפליג על המכילתא שהביא
הרמב"ם וסבירא להו דאיןחילוקבין תאוה לחמדה.
והנה לפי פשוטו 9ל מקרא אמרתי שיש הפרשבין תאוה להמדה ms
האופן :חמדהיינו שחפץ בדבראו מחמתיפיואו מעלהאחרת שיש לג ועל
כן נאמרכי נחמד העץ להשכיל ,ולשון חמודשייך גם בעשירים ,שחומשים
דבריםאעפ"י שישלהם כיוצא בהם ,כמו והמדו שדותוגזלו ,כללו של דבר:
מעלת הדבר הנחמד היא המעוררת את החמודז אמנם התאוה הההגתה
היא שרוצה להגות מדבר שחסר לו ,והסבה המעוררת את התאוהאינה מעלת
הדבר הנתאוה ,אלא חסרון של המתאוה גורם התאוה,ועלכן לא שחך לשון
התאוה באדם שיש לו אותו הדבר ,ואמר הכתוב שבני ישראל התאוותאיה,
כלומר שהתאוו לכמהמיני אוכלין,מפני שאסרו נפשנו יבשהאיןכלnam .
סתם מי שחפץ בדבר ומבקש לקנותו הוא מפני טעלת אותו הדבר ,ועל כן
אמר בדברות הראשונות לא תחמוד ,וזכר תחלה בית שהוא כלל וכולל 8ה
שיש בביתו של אדם ,ואח"כ מזכיר הפרטים :אשה ושבד,וגו ,אמנם בדברות
האחרונות רוצה לפרש דלאו דוקא לעשיר שיש לו אותו דבר אסור לו
לחמוד חפצו שלחברו מחמת מעלתו ,אלאאפילוהעני שהואבעירוםובאיסר
כל לא יתאוה לשל תבירו .והנה לאו דלא תתאוהלפי הנ"ל לא שיך באשת
חבירו ,דאין אדם מתאוה לאשת חבירו מחמת שאין לו אשה ,דלסה יתאהת
י אשה לא תחמוד כעש במשלי ר ,'8
דוקא לאשת איש ,ועל כן נאמדגב
ואח"כ השמיענו שלא יתאוה ,ואמר תחלההכלל שהוא בית ,ופרט נם שדת
מפני שכבר ירשו ארץ סיחון ועוג והיו להם שדות ,והח"כ הזכיר פרטית
אחרים.
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