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Avos 4:21

ַרּבִי אֶלְעָזָר הַּקַּפָר אֹומֵר, הַּקִנְאָה וְהַּתַאֲוָה וְהַּכָבֹוד, מֹוצִיאִין אֶת הָאָָדם מִן הָעֹולָם

Bartenura

וְהַּתַאֲוָה. הַמְבַּקֵׁש לְמַלְאֹות ּתַאֲוָתֹו ּבַאֲכִילָה ּוׁשְתִּיָה ּובְעִילָה וְכַּיֹוצֵא ּבָהֶן

וְהַּכָבֹוד. ׁשֶּיְכַּבְדּוהּו ּבְנֵי אָָדם

Tosfos Y”T

. ׁשֶהַּקִנְאָה נִמְׁשֶכֶת 1 הַּקִנְאָה כּו' מִן הָעֹולָם. ּדֻגְמַת מַאֲמָרֹו ׁשֶל ַרּבִי יְהֹוׁשֻעַ מִׁשְנָה י"א ּפֶֶרק ב'

 מֵעַיִן הַָרע, וְהַּתַאֲוָה נִמְׁשֶכֶת מִּיֵצֶר הַָרע, וְהַּכָבֹוד הּוא סִּבַת ׂשִנְאַת הַּבְִרּיֹות, ׁשֶאֵין ׂשָנְאּוי לַּבְִרּיֹות

ּכְמֹו הָרֹוֵדף אַחַר הַּכָבֹוד

Rambam

 אמר הקנאה והתאוה ואהבת הכבוד מוציאין את האדם מן העולם. והוא כי באלה המדות

2 או באחת מהן יפסיד אמונת התורה בהכרח ולא יגיעו לו לא מעלות שכליות ולא מעלות

  המדות

R’ Aharon Lichtenstein zt’l, “If we try to build a proper hashkafa of Torah, Halacha and 
emunah, there is no question but that we need to see the total picture.  The grandeur 
and majesty of Halakha lie precisely in its comprehensiveness.  This total picture must 
encompass thought, action and emotion; it must be seen from social, historical, and 
personal perspectives and must include all the moral and religious elements one needs 
in order to maximize his standing as an oved Hashem and to be fully responsive to G-
d’s call… Every person and every period has its own emphases and, therefore, its own 
deficiencies… In their respective introductions, the Chovot Ha-levavot and the Mesillat 
Yesharim were critical of those who overemphasized theoretical learning while ignoring 
the more pietistic aspects of religions; R’ Yisrael Salanter critiqued what he felt to be a 

1ַרּבִי יְהֹוׁשֻעַ אֹומֵר, עַיִן הָָרע, וְיֵצֶר הָָרע, וְׂשִנְאַת הַּבְִרּיֹות, מֹוצִיאִין אֶת הָאָָדם מִן הָעֹולָם 

 necessarily 2
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moral deficiency within his Torah community; the Chassidim critiqued what they felt to 
be an emotional deficiency in the Torah-observant community.  

“We are challenged, personally and communally, to strive for balance, 
comprehensiveness and particularly for the balance between the inner and the outer 
that is so critical to the character and content of Halakha.  We are challenged to be 
honest with ourselves and to ask not only what particular sins we should repent, but 
also, looking at the broader picture… what is our particular area of need, what needs to 
be strengthened and emphasized.  

“… In one respect, teshuva is uniform, and in other respects, in terms of substantive 
content and emphasis, it is diverse.  The challenge of teshuva is not only to be attentive 
and responsive to its demand, but also to be honest and sensitive in one's self-
evaluation - to try to understand how the mitzvah of teshuva needs to be tailored for you 
personally within your particular context… When that effort is made, when teshuva is 
indeed comprehensive and constant, when we strive for the proper balance with an 
awareness of what, in the totality of religious life, is demanded of us, then we can stand 
in good conscience before the Almighty…”3

Shemos 20:14 

ֹלא תַחְמֹד, ּבֵית ֵרעֶָ; ֹלא-תַחְמֹד אֵׁשֶת ֵרעֶָ, וְעַבְּדֹו וַאֲמָתֹו וְׁשֹורֹו וַחֲמֹרֹו, וְכֹל, אֲׁשֶר לְֵרעֶָ

Devarim 5:18

 וְֹל֥א תַחְמֹ֖ד אֵׁ֣שֶת ֵרעֶָ֑ וְֹל֨א תִתְאַּוֶ֜ה ּבֵ֣ית ֵרעֶָ֗ ׂשֵָד֜הּו וְעַבְּדֹ֤ו וַאֲמָתֹו֙ ׁשֹורֹ֣ו וַחֲמֹרֹ֔ו וְכֹ֖ל אֲׁשֶ֥ר לְֵרעֶָֽ

  Sforno

 לא תחמד יהיה הדבר אצלך לנמנע גמור, כי הנמנע לא יחמדהו הטבע כלל, כענין “ולא יחמוד

ואחמדם ואקחם 5איש את ארצך” כי החמדה תגרום את הגזל, כענין עכן,  4

 By His Light, Characters and Values in the Service of G-d, p.214-2163

 Ex.34:244

 Yehoshua 7:215
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Chizkuni

וחמדו ׂשָדֹות 6 לא תחמד אשת רעך לגרום לו לגרשה ותשאנה. ואין לפרש שתגזלנה ממנו כמו 

וגזלו שהרי כבר הזהיר לא תנאף

Rabbeinu B’Chaya

 ואמרו במדרש כל מי שהוא חומד מה שאינו ראוי לו, מה שחומד אין נותנים לו ומה שבידו

 נוטלים ממנו שכן מצינו בנחש הקדמוני נתן עיניו בחוה וחמדה ולא היתה ראויה לו, מה

 שבקש לא נתן לו ומה שבידו נטלו ממנו, שהרי נתקלל על זאת על גחונך תלך, ע"כ במדרש

 ולולא שהגזל בכלל החמדה ומצד החמדה, היה ראוי להכתב בי' הדברות בכלל הלאוין לאו 

 של לא תגזול, כי היא עברה חמורה עד מאד ורוב העולם נכשלים בה, ועוד שהיא מצוה

 מושכלת כרציחה והנאוף והגנבה ועדות שקר. אבל מפני שהחמדה כוללת אותו שאין אדם

 גוזל עד שיחמוד, וכענין שכתוב (מיכה ב׳:ב׳) וחמדו שדות וגזלו, לכך לא הוצרך להזכירו וכלל

 אותו בלאו של לא תחמוד, ועוד כי רצה לאסור אפילו החמדה שהיא תאות הלב בכל עת ובכל

שעה אע"פ שאינו בא לידי מעשה כדי שילמד אדם קל וחומר לאסור הגזלה שהוא המעשה

 ואמנם מצינו חמדה שהיא מותרת והיא חמדת התורה והמצות וכמו שאמרו רז"ל קנאת

, והחמדה והקנאה הזאת היא מותרת ויש לאדם שכר עליה. ובכלל 7 סופרים תרבה חכמה

 החמדה המותרת הוא מי שחומד בת חברו לבנו דרך נשואין, שהרי שנינו לא תחמוד בית רעך,

 כלל (דברים ה׳:י״ח) שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו פרט, מה הפרט דבר שאי אפשר לו לבא

 ברשותך אלא ברצון, אף הכלל כן, יצא בתו לבנך או בנו לבתך שהוא יכול לבא ברשותך שלא

ברשות אביהם

…

 לא תחמוד בעשירי, כי החומד הוא מכת פועלי האון, וכיון שחומד ממון אחרים כ"ש שיחמוד

 ממון עצמו שלא יפריש ממנו מעשר, ועל כן הוקבע דבור לא תחמוד בעשירי להזהיר על

 Micha 2:26

 Bava Basra 21a7
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 המעשר, כי החומד גוזל, ומי שהוא גוזל את המעשרות לעצמו גוזלן, כי הארץ תחניף לו ומפני

זה הוצרך לקבוע עשירי דבור לא תחמוד

Ibn Ezra

 לא תחמוד. אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו,

 כל מה שהוא נחמד למראה עיניו. ועתה אתן לך משל. דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה,

 והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו שישכב עמה. כי ידע כי זה לא יתכן. ואל

תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים שיתאוה שיהיו לו כנפים לעוף השמים

 ולא יתכן להיות, כאשר אין אדם מתאוה לשכב עם אמו, אע''פ שהיא יפה. כי הרגילוהו

 מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו. ככה כל משכיל צריך שידע כי אשה יפה או ממון, לא ימצאנו

 אדם בעבור חכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו השם. ואמר קהלת ּולְאָָדם ׁשֶּלֹא עָמַל-ּבֹו, יִּתְנֶּנּו

, ובעבור זה . ואמרו חכמים בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא 10 חֶלְקֹו 9 8

המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד

 ואחר שידע שאשת רעהו אסרה השם לו, יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי, על כן 

 הוא ישמח בחלקו ולא ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו. כי ידע שהשם לא רצה

 לתת לו. לא יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו ובתחבולותיו. על כן יבטח בבוראו שיכלכלנו

ויעשה הטוב בעיניו

 Koheles 2:218

 Moed Katan 28a9

 children, life and sustenance are not dependent upon merit, rather upon mazal10
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