
  

  

  
  
  

  

  

    .עושה בשביל אחריםז.   .בדבר חכמה ולימודו.  .בעכו"ם ה. . פחות משוה פרוטהב ד. .חיוב מלקות ג. .לא עשה מעשה ב. .לאו דלא תחמוד ולא תתאוהא. 
    .איו מפציר .בי  .תן דמים. אי. , פיוי וביוי וכדו')38בשותפים (לשכע דיירים לחתום על תמ"א  .י . במתה .ט . בחפץ של מצוה. ח

  .התרצה המוכר ואיו מכרו מפי ההכרח .יד. המוכר אמר שרוצה למכור .גי
  ולא תתאוה חמודלא תא. לאו ד

 "לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך".(שמות פ"כ פס' יד)    בדברות הראשוותכתוב  
ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר  ,ולא תחמד אשת רעך"כתוב  יח)פס' ה פ"(דברים  בדברות השיותו

לא תחמוד מזהיר שלא לקות מה שיש דהלאו דוביאר  ,שתי לאוין אלושמה  רסו) -  (לאוין רסה בסה"מ ברמב"םעי' ו לרעך".
  . תטז)ו חות ל (מצו חיוךוב )וי"ב  (שם ה"י ביד החזקהוכן הוא . להתאוות בלבו לבד 'לזולתו והלאו השי מזהיר אפי

בלב, ומשעה שהתאוה בלבו עובר בלאו לא תתאוה אין תאוה בכל מקום אלא  שכת' דשהקשה על הרמב"ם    (לאוין קח)  בסמ"גועי'  
ולא יתכן לומר כן כי כן כתוב בדברות לא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך ולפי . פ שלא עשה מעשה"דלא תתאוה אע

ובדרך  , ע"כ.  ואתחן)פר'  (  ש"יר, וכן פירש  אוקלוסוכן פירשו    'דבריו החמיר בבית מבאשת איש, אלא החימוד והתאוה הכל לאו א
לא תחמוד  'של חברו וותן דמים קרא חומד, ועליו א "כחומד ולוקח בעשה 'כתשהרי  דפו"י סי' רד) –(סי' קטו  היראים כת'זה 

קטו   )יב- (סי' שט סע' י שו"עטה ולהלכה לאלו ב' לאוין ושה הכתוב עליו לעבור עליו בב' לאוין, ע"כ. 'א רושוכתיב לא תתאוה פי
   מש"כ ליישב דברי הרמב"ם מקושית הסמ"ג. )אות טשם ( בב"חועי' . כהרמב"ם

  מעשה  עשה לא ב. 
לא תחמוד כסף וזהב עליהם, מה להלן עד שיעשה   כה)  פ"ז פס'(דברים  יכול אפי' חומד בדיבור ת"ל    )אות לא  (יתרו פ"ח  במכילתאואיתא  

כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר  (גזילה פ"א ה"ט)הרמב"ם כתב ו מעשה, אף כאן עד שעושה מעשה.
 'שא"ת שאפשר לו שיקהו ממו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממו, אע"פ שתן לו דמים רבים, הרי זה עובר בל

)  ח(מצוה ל החיוךכ"כ ו לא תחמוד. ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה, ואיו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד, ע"כ.

הייו חמסן הוסיף דו הביא דברי המכילתא )שם( יראיםבוכן שאיסור לאו דלא תחמוד איו גמר עד שיעשה בו מעשה, ע"כ. 
הא קא עבר בלא  )ה:( בב"קועל אוס כזה מקשין  ,חמסן יהיב דמי שאוס חבירו וותן לו דמים על חפץ ב.)ס( בב"קדאמרין 

כ של חברו וותן דמים קרא  "אלמא חומד ולוקח בע  ,תחמוד ומתרץ לא תחמוד לאישי בלא דמי משמע להו ואיו כי אם בדמים
  .)שם( השו"עוכ"כ  לא תחמוד, ע"כ. 'חומד, ועליו א

כליו של חברו וכו' כיון שחשב בלבו האיך יקה דבר  , כל המתאוה ביתועין הלאו דלא תתאוה, ד ל (גזילה פ"א ה"י) הרמב"ם וכת'
  המגיד  רבה וכ"כ .לקות בדמים שלא ברצון הבעליםחיוב התאוה היא שיתאוה מבואר  .כ"ע ,זה ופתה בלבו בדבר עבר בל"ת

 משגמר והסכים בלבו להשתדל בכל עוז לקותו ממו.   דעובר(מצות ל"ת התלויות בלב פכ"א)    חרדיםבוכן מבואר    הראב"ד.אליבא ד(שם)  
מ"מ בלאו דלא תחמוד איו עובר רק   ,בלב מה שיש לחבירו  'שממדת חסידות שלא לחמוד כלל אפי  דאע"פ  (אות ח)  ש" בערוהועי'  

(שמות    באבן עזראועי'    , ע"כ.אא"כ מחשב בלבו איך להשיגה מחבירו  איו עוברולאו דלא תתאוה    כמבואר בסמוך,  בעושה מעשה

להשתדל  ודוקא כשהסכים בלבעובר הרמב"ם  שלפישכת'  שם אות ב)על היראים ( בתועפות ראם רשו" .)מצוה תטז(  ובחיוך פ"כ פס' יד)
  .בדעת הרמב"ם א משמע כןל )שם( החיוךוכת' שמלשון בכל עוז לקותו ממו. 

  אם ניתק לעשה  –מלקות חיוב ג. 
אין תימה גדול מזה כתב ע"ז ד  )שם(  הראב"ד  . אולםלוקה על לאו זה מפי שאין בו מעשה  שכת' שלא)  גזילה פ"א ה"ט(  ברמב"םועי'  

  והמגיד  כ."ע ,גדול מטילת החפץ אבל הו"ל למימר מפי שחייב בתשלומין וכו' וגם זה חייב להשיב החפץ לבעליםוהיכן מעשה 
כמבואר להלן (דלא כהראב"ד דס"ל דבכה"ג לא   עובר  אמרו דרוצה במקח  הבעלים  אםאזיל לשיטתו דאף    ב"םדהרמ   'כת  משה
עשה בו שום מעשה,   'עובר עליה וחמד, ואפיש  'כת  (מצוה לח)  חיוךהאולם  .  ע"כ  ,א"כ כיון דהמקח קיים איו מחויב להשיב  עובר)

  .המ"חועי' עוד בסמוך בשם  אסו ממו להשבון יתן, ע"כ. 'איו חייב מלקות, לפי שהוא דבר שיתן להשבון, שהרי אפי
  , (ע.)  בב"קמאביו ואמו כדאיתא    'דכשם שאיסור גזל הוא בן מאחרים ובין מקרוביו ואפי   הספר)פ"ד בחתימת  ה"ל  (שמ  בספר ח"ח  וכת'

   ה"ה הלאו דלא תחמוד שייך ג"כ לכל, ע"כ.
  פחות משוה פרוטה . ד

בעצם איסורים האלה בודאי אין חילוק בין פחות מפרוטה ובין פרוטה, דהא גם בלאו ד 'שכת לה פ"א אות ט)י(גז  המלך ידב 'ויעוי
  .העל גזל פחות מפרוטה דצערא בשעתיה מי לית לי  )ו.(  בסהדריןדגזל עצמו עובר בשעת הגזלה גם על פחות מפרוטה, ואמרו 

אף דבגמר המקח רוצה  ב"םדאפי' בתן דמים עובר בלאו זה וגם לדעת הרמ לפי המבואר להלןד 'לכאוכת' ד) ח(מצוה ל והמ"ח
עובר בלאו   חות משוה פרוטהפ י'א"כ אפ ,דהלאו של לא תחמוד איו מחמת הפקעת ממוןמבואר  ,המוכר מ"מ עובר על הלאו

  יו עובראבל על הלאו א, פמש"פבמבואר דישראל בישראל איסורא איכא  )ז( סהדרין  ברש"י ו  פ"א) גזילה( ב"ם רמב אולם זה.
  לא קרא ממון, ע"כ. חות משוה פרוטההוא מכלל השיעורין שאצל דיי ממון הכל בפרוטה ופלזה כי טעם וה
  בעכו"ם . ה

מן השבע מצוות שצטוו  'שהיא אכל בי העולם מחוייבין בה, לפי שהיא עף למצות גזל לא תתאוה על ד )מצוה תטז(חיוך ה וכת'
ואל תטעה בי בזה החשבון של שבע מצוות בי ח הידוע והמוזכר בתלמוד, כי באמת שאותן שבע הן כעין   ,עליהם כל בי העולם

   .הם  םוהוא סברת עצמו ודברים כוחי מב"םאיו מבואר בר זהד )שם( מ"חה וכת' .כללות, אבל יש בהן פרטים הרבה
שאר בצ"ע תרד מ"ז סס"ק א) סי' ( פמ"גה אולם .דרעך כתיבפשוט דישראל המתאוה מה שביד עכו"ם איו עובר ד במ"חעיי"ש ו

דגבי   ,לא תחמודועל  לא תגזול    עלגזילת הכרי אם הוא רוצה לשלם לו איו עובר  ב' דתכ  (או"ח סי' תמ קו"א אות יא)  גר"זה  אבל  .בזה
  ושכן מבואר .  כהגר"ז   מבואר  ד"ה שם בהג"ה)(קו"א סי' כח סע' א    הפלאהשבהביא    (ח"ג סי' מח)  ההחכמ  ובבצל  כ."ע  ,לא תחמוד כתיב רעך

  . סי' ה ד"ה הרביעית)ח"ב ( מהרש"גב, שדפס קוט' קול יהודהוב ) (יו"ד ח"ב ססי' רט שלמה  בבית, ח"א ססי' קכו)  '(ק בשואל ומשיב
  פטנטים וכדו'   – חכמה ולימודבדבר . ו
כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בהן משאר דברים שאפשר לו לקותן ממו  שכת' ד  שם)  גזילה (  ברמב"םעי'  ו

כיוצא בהם משאר "גריס ברמב"ם    שם)(  טורוה  .)שם(  השו"ע וכן הביא    ., ע"כלא תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבדד  "תעבר בל  כו'
א "שאפשר לקותן, דאילו דברים שא  'דוקא כתגרסתו ברמב"ם  דלפי    (ס"ק יח)בסמ"ע    וביאר.  כו'"  א לו לקותו ממו"דברים שא

  .ע"כא לקותן עובר, "בדברים שא 'אפי  רבותא, ד 'לקותן איו עובר בלא תתאוה כיון דלא יבואו לידי מעשה. והטור כת
לא תחמוד כלל בית   )שם(  במכילתאשדרשו  על מה  כ כל דבר שאפשר שיקהו ממו  מש"הרמב"ם בשכיוון  ביאר    )אות י(  ובערוה"ש

מה הפרט דבר שהוא קוה ומקה אף הכלל דבר שהוא קוה   ,כו'שדה ועבד ואמה ושור וחמור פרט וכל אשר לרעך חזר וכלל 
בלבו והשתדל והרבה רעים על ראובן עד   םמלאכה ושמעון חמד אושאם ראובן למד איזה חכמה  'וביאור הדבר ר ,ומקה
אים שלאפוקי חכמה ומלאכה  ,יש לאוא אצל ראובן איו אצל שמעון ו דוקא דבר שהוא בקין שכשהכי  ,שאין איסור ,שלמדו
ילפין כת' דשם  על המכילתא  ובזית רען    .בא לאפוקי דבר חכמה ולימודד  )שם(  צי"ב על המכילתאהכת'    וכדבריו  , ע"כ.בקיים

 עלאיסור לא תחמוד לא שייך י"ל ש הםולפי דברי הר.ומהכא דדוקא בדבר שבממון משא"כ החומד ללמוד תורתו וכן הוא בז
  . (ח"ג סי' מג) בבצל החכמההובא  (שם)על המכילתא  המשה במרכבת כן הואו .וכדו' פטטים

  עושה בשביל אחרים ז. 
שכאשר איו משתדל בשביל עצמו כי אם בשביל חבירו (דף יב. ד"ה זה גורלך)    מעין החכמה  שהביא בשם  (ח"ג סי' מה)  בצל החכמהעי'  ו

הגרי"פ   אולם  .אז איו עובר רק על החימוד במעשה אבל איו עובר על לא תתאוה ובמשתדל בשביל עצמו חייב גם על לא תתאוה
 בבצל   ועיי"ששו בכלל לא תגזול לא שייכא בי' אזהרת לא תחמוד.  כתב דבגוזל ליתן לאחרים אף שי  (ל"ת רעא ד"ה וא"כ מצד)  לרס"ג
  . מסתבר דעובר לא תחמוד עלאיו עובר משום לא תתאוה, ו שבכה"גשמסיק  החכמה

  
  
  
  

  

כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר  (חולין קג:)  תן
דגים וחגבים, ואסור להעלות עם הגביה על השולחן 

באיזה שולחן (קד:) ושם  חוץ מבשר דגים וחגבים.
אמרו בשולחן שאוכל עליו, אבל בשולחן שסודר עליו 

  התבשיל ותן זה בצד זה ואיו חושש.את 
צורר אדם בשר וגביה במטפחת (שם קז:)  תןועוד 

אחת ובלבד שלא יהיו וגעים זה בזה, רשב"ג אומר 
שי אכסאין אוכלין על שולחן אחד זה בשר וזה גביה  

  ואין חוששין. 
אמר רב חן בר אמי אמר שמואל (שם)  בגמ'ואמרין 

זה  מכירין זה את זה, אבל מכיריןלא שו אלא שאין 
ב' אכסאים  ת"ה רשב"ג אומר  את זה אסור.

שתארחו לפודק אחד זה בא מן הצפון וזה בא מן 
הדרום זה בא בחתיכתו וזה בא בגביתו אוכלין על 
שולחן אחד זה בשר וזה גביה ואין חוששין, ולא 
אסרו אלא בתפיסה אחת. תפיסה אחת ס"ד, אלא 

  ת.כעין תפיסה אח
ואם יש דבר מפסיק   -(שם ד"ה כעין תפיסה)    התוס'וכתבו  

גבי  (.) לא הוי כעין תפיסה אחת כההיא דמסכת ע"ז 
אבי מרקוליס וכו', ולפיכך והגין עכשיו כשזה אוכל 
בשר וזה אוכל גביה על שולחן אחד מיחין לחם או 
כיכר או שאר כלים להפסיק ביתיים, או אוכל על 

וי"מ דלא אסרו   ין שתי תפיסות.מפה אחרת דהוי כע
מר שהן בהוצאה אחת כגון ולאלא בתפיסה אחת כ

אחים שקו אתרוג בתפיסת הבית וכו', ומשי כעין  
תפיסה אחת דהייו שמכירין זה את זה, ולפי' זה לא 
איירי כלל שיהא מותר לאכול על שולחן אחד בשביל  

(פ"ח   ברא"שעכ"ל. וכיוצ"ב איתא  הפסק שביתיים.

    אות כ').
כל הבשר שאסור לאוכלו (יו"ד סי' פ"ח) הטור וכתב 

בחלב אפי' בשר חיה ועוף אסור להעלותו על השולחן 
 וכו', והא  שאוכל עליו גביות שלא יבא לאוכלם יחד

שאסור להעלותו על השולחן דוקא בשי בי אדם  
מקפידים זה אסור אפי' אם  אזהמכירין זה את זה ו

על זה, אבל אכסאין שאין מכירין זה את זה מותר, 
ואפי' המכירין אם עשו שום היכר כגון שכל אחד אוכל 
על מפה שלו או אפי' אוכלין על מפה אחת וותין  

פת או קקן להיכר מותר. וי"א שאם יש להם בייהם 
הוצאה אחת שאין להם היתר ע"י היכר שעושין  

  בייהם.
שי אכסאין   -וכתב  הטורובאו"ח סי' קע"ג סתם 

שאין מכירים זה את זה אוכלין על שולחן אחד זה 
בשר וזה גביה ואין חוששין, ואם היו מכירין זה את 
זה או שי אחין אפי' מקפידין זה על זה אסורין עד 
שיעשו שום היכר בייהם כגון להפסיק בקקן או 

  ו לבדו.בלחם או שיאכל כל אחד על מפה של
שם אחר שהביא דברי הגמ' וב' פירושי התוס'  ובב"י

לא הזכיר הא דכעין  (חולין לח.)    והרי"ף  -הזכרים, כתב  
תפיסה אחת, וראה שהוא היה מפרש כפי' אחרון 
שכתבו התוס' והרא"ש, וכן ראה שהוא דעת 

והעולם והגים כדברי   ,(מאכ"א פ"ט הל' כ"א) הרמב"ם
בשר וזה גביה ע"י הפסק  הפירוש הראשון לאכול זה

וגם ר'  ,שבייהם או ע"י שכל אחד אוכל במפה אחרת
כתב דראשון ראה עיקר וכן עמא )  (ט"ו אות כ"חירוחם  

שכתב שי הפירושים בטור יו"ד, דבר. ורביו אע"פ 
כאן לא כתב אלא הפירוש הראשון בלבד, וגם מתוך  

האחר   דבריו שם ראה שפירוש זה עיקר, שהפירוש
  כתב בלשון וי"א משמע דס"ל דלשון ראשון עיקר.

אפי' בשר חיה  - (יו"ד סי' פ"ח) בשו"ע  לדיאוכן סתם 
ר להעלותו על שולחן שאוכל עליו גביה שלא ועוף אסו
ם יחד וכו'. הא דאסור להעלותו על כליבא לאו

השולחן דוקא בשי בי אדם המכירים זה את זה אפי' 
זה, אבל אכסאים שאין מכירים הם מקפידים זה על 

זה את זה מותר, ואפי' המכירים אם עשו שום היכר  
כגון שכל אחד אוכל על מפה שלו או אפי' אוכלין על 
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  בחפץ של מצוה. ט  
דדוקא  ,מהלאו החומד ללמוד תורתו של חברו עטיה"ל שמ מרכבת המשהמדברי  שיצא להוכיח (ח"ג סי' מג) בבצל החכמהעי' ו

לימוד התורה ממעטין לי שצריך ללמדה בחים ואיו בקוה ומקה, אבל ס"ת תפילין ומזוזות אף שאיו רוצה בהם רק לצורך  
מצוה דומיא דלימוד התורה הרי הם בכלל לא תחמוד כל אשר לרעך, כיון שהם בקוה ומקה שא"צ ליתם לחברו בחם, ומכש"כ 

שתמש בהם לצורכי חול דשייך בהו לאו דלא תחמוד ודלא תתאוה אף שהוא איו חומד שאפשר לה ,שופר, לולב, מצה וכה"ג
  קה. דמוך לעין צסועי' ב ומתאוה להם רק לצורך מצוה בלבד, ע"כ.

  במתנה . י
שכתב שאם תקשר עם א' בכתיבת התאים להשיא לו בתו, וגמרו בייהם  ח"ב פ"ד בחתימת הספר) ה"ל (שמ בספר ח"ח ומצאתי

הרבה    מכןלאחר  אבל אם  דבלא זה איו רוצה להתקשר עמו,    הגמר רשות ביד כל א' לבקש מה שלבו  םדקוד ,התיות של כל א'
ות [לאפוקי של צדקה] רעים להפציר במחותן שיוסיף לו עוד ועוד, לכאורה יש בזה הלאו דלא תחמוד. וכן כל כה"ג מתות של רש

מי הביא  (ל"ת מ)  המצות הקצר ו בספרו שאין בלבו של הותן לתן כ"א לאחר הפצרת רעים, יש בזה משום "לא תחמוד", ע"כ.
 .(ויש לעיין אמאי בספר ח"ח כת' בלשון "לכאורה") משום לא תחמוד דס"ל שיש במתהמבואר שבכה"ג עובר על לא תחמוד. ו

  ה אין איסור. קדצ ה כושות אבל בתיה של מצאלא שדוקא בתיה של ר
דהמפציר ליתן לו מתה עובר בלא תחמוד ושכ"ק האדמו"ר זצ"ל מגור כ' שאולי   השע"תמביא בשם ) וסי' ד  (סי' ג אות ו ובארץ צבי

שאם במכר שתן מעות כן מכש"כ במתה שאם  ,' דלדעתו הדברים מוכרחיםתדעת יחיד הוא, והמחבר שו"ת ארץ צבי ה"ל כ
הביע חו"ד הרמה שהוא רק מידת חסידות  זצ"לעין הלכה כיון שכ"ק בסוף דבריו כתב, ומ"מ לומפציר ליתן לו מתה שעובר. 

וכ"כ עוד בשם כ"ק אביו אור ישראל וקדושו זצוקללה"ה שוב אין להסתפק בזה כלל ובודאי דבריהם הקדושים דברי אלקים 
  .)ד(ח"ג סי' מ החכמה בצלבוהביאו  כ."ע ,חיים הם

  )וכדו' ויובינפינוי  , 38 א" תמ  על לחתום  דייריםכנע לש( . בשותפים יא
אבל   ,כמו שמורים דברי הראשוים ה"לדבר שאיו שלו  סי חברו כי חומד  י"ל דאיסור זה איו אלא כשרצוו לרכוש כ  ולכאורה

חתום  ם שיתרצו לשכיההמפצירים את    בדייריםאיסור זה  אין איסור. ועל כן ראה דלא שייך    שותושבר  יוזכויותצל  אם רצוו ל
ן  בגג הביות  לקבלן לב  הדיירים  מכירת זכויותווה  ההמ   וכדו'  38ת תמ"א  כגון ע"י תוכי  ןי בהבות ולהרחיב  על אישורים ע"מ ל

ולסלק העיכוב  ות שלהםהזכם לרכוש ממון חבריהם אלא לצל תרטמ, כיון שאין מחזק בין הקייםהדירות ורחיב ובתמורה מ
    וכן בכל כיוצא בזה. .השכים חמתמ
 ההפצרה היאבזה משום לא תחמוד כי ין כתב שא "אשליט ברוורמן צ"גרהל )ח"ב( מפקס בית הדיןקוטרס בש הערויו

איסור לא תחמוד הוא במבקש ומפציר  ו,  הייו לקבלן תמורת הביהדשהדיירים שאים רוצים בדבר, יעבירו את הגג לאדם אחר,  
 ישרים משפטיםבשם  )סי' מז שם( כמהחבבצל ה דעו 'וע .שיטאזה מלתא דפשאין  'זאלא דעי' לעיל באות  .לעצמו ולא לאחרים

ים  כי השכ קל ב"דפי דבריו יש מקום לדון להול .בירו לא שייך לא תחמוד בכסים המשותפים להםבין שותף לחש )ט(ח"א סי' ס
  .בזהששאר בצ"ע  בבצל החכמהעוד  י"שועי .הם שותפים
שיש י"ל גבולם   חיבהמסכימים להר שכיםהפועלים בשליחות אע"פ שמים יזוה הקבליםש  ראהה"ל אכתי  מיםלפי טע ומ"מ
הדין שהמוכר  מה   בסמוךעוד י' עו .םות לצורך עצמרכוש הזכות לב להמתגדים הוא ע ושכבתם כווכי   משום לא תחמוד בהם

כי   ל"ע תכיות הלבצ תגדיםמאת מיעוט ה ףלכומותר באופים מסוימים ש, לדעת הסוברים ולפי[ .מתרצה ברצון שלם למכור
   .]ודאי דליכא משום איסור זה ,)ח"ד( משפטשמרו ר פסבבזה עי' , תתפוע"ד כן הש

  נתן דמים . בי
ועי'  ד לאישי בלא דמי משמע להו.ולא תחמד ותרצו ,אמאי העובר על לא תחמוד איו פסול לעדותשהקשו  (ה:) בב"מ 'ויעוי

מעיקרא סבור דמי קא יהיב אקראי בעלמא הוא כיון דחזו דקא  דשאמרו שהוסיפו לפסול לעדות את החמסין, (כה:)  בסהדרין
י"ל דלא תחמוד רצו ד יתו ,דקא עבר אלאו דלא תחמוד 'מדאוליפסול ד ד"ה מעיקרא)  שם( תוס'חטפי גזרו בהו רבן, ע"כ. והקשו 

וא"ת והא אמרין בב"מ לא תחמוד בלא דמי משמע להו משמע  ,וכי יהיב דמי ליכא לאו דחמוד כלל ,משמע דלא יהיב דמי
ר"ל מי דכן הוא   'לאישי דווקא הוא דמשתמע כך אבל הם טועים דלא תחמוד הוו אפי' בדיהיב דמי וי"ל דמשמע להו דקא

לא תחמוד, שאין לאו  גם על  תן הדמים לחבירו על החפץ עובר  'שאפי 'כת ) ח(מצוה ל החיוך ו (שם)הרמב"ם  אולם ת, ע"כ.האמ
ר  ושכת' שמ"מ מותר לפתות חוי שימכ  שם)(צי"ב  בועי'    .)סע' י  (סי' שטהטשו"ע  פסקו    כןו  דלא תחמוד תקן בתית הדמים, ע"כ.

  תדלו שהעומד לתת מתה יתו להם ולא לאחיהם, ע"כ.הששאמוראים ש )קא.( בב"ב וכמו שמציו ,לו כיון שעומד למכור
  אינו מפציר . גי

ים הודוקא כש ל משמע שהאיסור הוא  "ומלשון הראשוו מפציר ורק    ,הכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממאבל אם אי
שכן   העירויאלא שהצעת מחיר גבוה מאוד י"ל דחשיב למפציר. ו. ס"ק ח)רכח (סי'  בסמ"עזה מציו  כעיןו מציע י"ל דלית לן בה.

קרקע או מטלטלין מחברו שלא היה בדעתו למוכרן, אלא שהפציר עליו   ת"כשישתדל לקח  'שכת  ה)-(פכ"א אותיות ב  חרדיםב  מבואר
   או הרבה עליו רעים או הרבה לו בדמים עד שלקחו, אז עבר על לא תחמוד".

  למכור  המוכר אמר שרוצה . די
שיקהו ממו והכביד עליו כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו  (גזילה פ"א ה"ט)    הרמב"ם 'כתו

לא תחמוד. ואין לוקין על לאו זה לפי  'ת שא"ברעים והפציר בו עד שלקחו ממו, אע"פ שתן לו דמים רבים, הרי זה עובר בל
דהא דקעבר בלא תחמוד אע"פ שתן עליו  השיג    (שם)  הראב"ד אולם  שאין בו מעשה, ואיו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד.  

דדעתו מפי שאם אמר רוצה אי מקחו קיים ולא גרע   (שם)המ"מ  וביאר    יקרים הייו דוקא שלא אמר המוכר רוצה אי.לו דמים  
כתבו בתירוצם (סהדרין כה: ד"ה מעיקרא)  ותוס'מתלוהו וזבין, וכיון שכן אין בו לאו. אבל דעת הרמב"ם דמקחו קיים אע"פ שעבר. 

  מדברי החיוך.  )שם( המ"חדלא ס"ל כהראב"ד. וכן דקדק   זה ומוכחלא חילק ב(שם)  והחיוך .כהראב"דהשי 
  רצה המוכר ואינו מכרו מפני ההכרח הת  .טו

אם מתרצה למכור מתוך   אולם ,המגיד משה לשון הראשוים וכמבואר ב חמתוך ההכראומר רוצה אי כשאלא דראה דכ"ז 
תחמוד בית רעך, ולא תתאוה בית רעך וכו' גם כי תן מכרם וכו' לא דשכת' ג אות מג) "(ש "ת שערהמוכן מוכח  .רצון לית לן בה

ואם יכסוף אדם שימכור לו חבירו שדה או כרם או אחד מחפציו ולא יש את פשו למכרו, ואם יפצר בו ברוב דברי תחוים יבוש  
אל שאלה אור פיו לא יפילון, להשיב פיו אסור לפצור בו כי זה כמו הכרח ואוס. והחומד לקחת כל חפץ והוא איש כבד שאם יש

 כ. משמע דהאיסור "אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתת בלתי אם ידוע כי תון יתן לו בפש חפיצה ולא ירע לבבו בתתו לו, ע
)  ח(מצוה ל  החיוך מוכן משמע  אין איסור.ברצון אמיתי מתרצה ש עד מבקש ממושחברו מוכר לו מכח ההכרח אבל אם כ הוא

  שאין לאו דלא תחמוד תקן בתית הדמים כל זמן שדרך הכרח לקחו ממו, ע"כ.כתב ש
הרמב"ם שהבאו מתבאר דעל לאו דלא תחמוד עוברים אף כשתן מעות והמוכר  שמדע ד שכתב  (אות יג) ערוה"שב אלא דשו"ר

 מסתבר לומר שגם הערוה"שאולם תרצה ולכן יזהר אדם מלקות שלא אצל חוי אם לא כשהמוכר מבקש ממו שיקה, ע"כ. 
דבכה"ג יש לחוש שלא ימכור  חפצים אישיים וכדו' כעמדים למכירה כלל  ןלא כתב כן אלא בחפצים שאימודה לדבריו ה"ל ו

  .אבל בלא"ה לית לן בהאלא מתוך אוס, 

  
דבר זה ופתה בלבו  להשתדל בכל עוז לקותו ממו, כיון שחשב בלבו של חברו רכושביתו או כל המתאוה  'א העולה לדיא,

 , והכביד עליו רעים והפציר בו עד שלקחו ממו של חברו רכושאו כל החומד ביתו  ב'. תעשה של לא תתאוה, עבר בלא בדבר
איו  צורך מצות צדקה ה"ל. אולם ל לאוציר שיתו לו במתה עובר על פגם המג'  ד., הרי זה עובר בלא תחמואפילו תן דמים

אין איסור להפציר למוכר שימכור לו במקום לאחרים (באופים שאין משום מהפך בחררה, בדבר שעומד למכירה  ד'  .  עובר ומותר
אלא שכל זה אם אומר  ו לתת לו יש איסוראמר שרוצה למכור א ף חברובסול אם אף 'ה .)שמ"זגליון שמעתא עמיקתא עי' ב
שחברו ירצה   ותאיסור זה הוא כשמפציר בדרכים שו ' ו .איו עובראם מתרצה למכור מתוך רצון  אבל, חרוצה מתוך ההכרש

  . רוכו כדי שהבעלים יסכימו למאיסור להציע על כס מחיר גבוה  ועל כן אין  למכור לו, אבל אם רק מציע ללא הפצרה אין איסור.  
כיון   וכדו' 38דיירים המפצירים את שכיהם שיתרצו לחתום על אישורים ע"מ לבות ולהרחיב הבין כגון ע"י תוכית תמ"א  ז'

אולם על  .להם ולסלק העיכוב מחמת השכים. וכן בכל כיוצא בזהצל הזכות ששאין מטרתם לרכוש ממון חבריהם אלא ל
יסכימו לדבר ברצון שלם ולא מתוך  המתגדיםשלעשות כן רק באופן  ומותר בזה,ר הזימים וקבלים העושים כן עליהם להזהי

למד איזה חכמה ואיזה מלאכה  וע"כ אם חברו  אין משום לאו זה,ולימוד  (כגון פטטים) בדבר חכמה 'ח  .מבואר לעילכ הכרח
 . או ימכור לו זכויותיו ולמדיעד שהשתדל רשאי לד בלבו חכמה זו או מלאכה זו וחמל רשאי

  מפה אחת וותין בייהם פת להיכרא מותר.
ושב  ידראה דאפי' יחיד ש(שם ס"ק א')  הבית הללוכתב 

והא דכתב    עמו שום אדם אחר אסור,על השולחן ואין  
עיף שאח"ז והוא דאסור להעלותו על השולחן בס

דווקא בשי ב"א המכירים זה את זה וכו', לא בא 
להורות אלא כשהן שי בי אדם ואין מכירים זא"ז 
ואחד הביא בשר ואחד הביא גביה שמותר. אבל 
בס"א מיירי באדם אחד שהביא בשר על השולחן 

  שאוכל עליו גביה דאסור, וזה פשוט. עכ"ד.
 - כתב  יו"ד סי' פ"ח)    -(לגר"י אשכזי זצ"ל    קהל יאודהבוהה  

מסתברא דדוקא בב' ב"א שרי ע"י היכר כיון דאיכא  
תרתי שיוי ודעות, אבל באדם אחד לא שרי בהיכר 

(יג.) לחוד, ויש ללמוד כן מדברי רש"י ז"ל פ"ק דשבת 

והה"   ,ד"ה דליכא דעות וז"ל שי ב"א שיזכירו זא"ז
דמצו לשויי דליכא שויי להיכרא ומיהו דעדיפא 

. ומפורש יוצא מדבריו דדעות מייה קט וכו' ע"כ
עדיף משיוי, וכיון דחזין דלא מהי דעות לחודיה, 
דהא אסרין בב' ב"א המכירים זה את זה, כ"ש 

  ביד דוד דהיכרא לחוד לא מהי. עכ"ל. והביא דבריו 
וע"ש מ"ש לסלק [סי' פ"ח ס"ק ז')  –(לגר"ד די בוטון זצ"ל 

ל דעתו דלא עלה ע  תמיהת הקהל יאודה על הבית הלל
  ].להתיר באדם אחד בהיכר

  מהר"ם מרוטבורג האחרוים וכן העלה בשו"ת 
דדוקא בב' ב"א מהי היכרא כיון דאיכא ב'  (שאלה י"ב)  

ומדברי    ,קז:)מדברי הגמ' בחולין (דעות, והוכיח דבריו  
דלא  ויע"ש. וסיים דהדבר פשוט בעי (יג.)הגמ' בשבת 

מהי שיוי באדם אחד, ואפשר דמרוב פשיטות לא 
   .הזכירוהו הפוסקים

(סי' פ"ח ס"ק    דרכי תשובהב  בלא חולק  דבריהם  ואובוה

וכן   .(אסיפת דיים מערכת בו"ח ס"ק י"ג) ובשדי חמד י"ח)
הביא בסתמא דברי הקהל (סי' פ"ח ס"ק י"א)    הזבחי צדק

    (סי' פ"ח ס"ק ט"ז). בכף החייםיאודה. והובאו דבריו  
דבהיתר שיוי בעין מי דעות  (סי' פ"ח)  בהפלאהוכ"כ 

אבל להעלות על שולחן לא מהי שיוי, ולהכי לא זכר  
בס"א היתר שיוי. וכתב דכן משמע קצת בירושלמי 

כתב  (שבת יג.)  השפת אמתואף ע"ש. (פסחים פ"ו ה"ד) 
לדייק מדברי הגמ' דלא מהי שיוי ללא דעות, וע"כ 
העלה דההיתר שכתבו הפוסקים לעשות היכר בין  
אוכל בשר לאוכל גביה הייו דוקא בב' ב"א 
האוכלין, אבל בהאי דיא דאין לעלות בשר עם גביה  

  בשולחן אחד לא מהי כלל היכר.  
ל מ' סעיף י"א)  (שער או"ה הל' בו"ח כל אדם החכמתאולם 

אחר שהביא דיא דשי ב"א המכירים זא"ז שלא 
יאכלו בשולחן אחד זה בשר וזה גביה, כתב "וכל שכן  
אם אוכל בפי עצמו או עם בי הבית שצריך היכר". 

  ומבואר מדבריו דס"ל דהיכר מהי אפי' באדם אחד.
(פל"ג   דחי ישראלבספרו  הח"חוכיוצ"ב מציו בדברי 

דאחר שכתב דיא דשי ב"א המכירים זא"ז, , ס"ד)
כל בפי עצמו חלב, ודעתו אח"כ כתב "וכ"ש אם או

ל בשר, או שאוכל עם בי ביתו, שצריך לזהר  וכלא
שלא יעמידו על שולחן אחד חלב ובשר ביחד בלי 
היכר". ומבואר דס"ל לדיא כדברי החכמת אדם דאף 

  באדם אחד מהי היכר בין בשר לחלב.

  
  
  

  )ד(ימעלת וקדושת השבת 
  

השבת היא יסוד האמוה, ובה תלויה הגלות
ודע כי מצות השבת היא המצוה ראשוה" - והגאולה

ה לישראל קודם מתן תורה והיא עישה,יתקר האמו
ועם מצות השבת ,לןוות כווהיא שקולה כגד כל המצ

ימים וביוםדוש העולם כי ברא בששת ייאמין אדם בח 
   .השביעי שבת

ודרשו רז"ל: (שבת קיט ב) לא חרבה ירושלים אלא
בשביל שחללו את השבת, שאמר: (יחזקאל כב, כו)
"ומשבתותי העלימו עייהם ואחל בתוכם". וכן מציו
ירמיה שהיה מזהיר לישראל בשמירת השבת והיה
אומר שבשמירת השבת תתקיים ירושלים ומלכות בית

בא אליהם שאם אים משמרים אתדוד, והיה מת
ודרשו רז"ל: (שבת קיח ב)... השבת שתחרב העיר

אלמלי היו ישראל משמרים אפילו שתי שבתות מיד
  רבו בחיי שמות לא, יג) (". ...גאלים
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