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Yitro 5726 “The Ten Commandments” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=828  

Con’t. of Alon HaDeracha:  

 :נגלית(תרגום מאדבריו )בוכן עוסק בהבדל בין שניהם גם בנו יעקב במאמר הנ"ל, ואלה 

אוה" שייך לשורה של שרשים קרובים זל"ז אשר הוראתם "התאוה הוא שם נרדף שונה בהרבה מחמד, השרש 

ההזדמנות  :ההבדל בין חמד והתאוה הוא –הלא הם השרשים: נוה, אוה, הנח, נאה, יאה  ,העיקרית היא: יפה, נעים

 .imagination וח המדמהפעולת הרב –לתאוה  inspection להפוך ניתנת בראית העין

  ."תאוה לעינים" 'ל"ג ו ,"נחמד למראה" 'ב' טוהוא מביא ראייתו מהשוואת בראשית 

 כ פרק שמות
ר ֱאֹל ֵּ֣ ר: סק)א( ַוְיַדב  אמ ֹֽ ה ל  לֶּ ֵ֖ א  ים הָּ ִ֥ ר  ל־ַהְדבָּ ת כָּ ֵ֛  ים א 

ֵּ֣ק ֱאֹל -)ב    √ וָּ ֙י ְיק  ֵ֖ כ  נ  ֹֽ י:קג( אָּ ָֹֽֽ֗ נָּ ים ַעל־פָּ ִ֖֜ ֵ֖ ר  ים ֲאח  ִִ֥֥֨ ָ֛֩ ֱאֹלה  ֵֹּֽ֥֣ה־ְלָךֵ֛ ִ֥ ְהיֶּ א י  ֹֽ ֵּ֥֣ים ל ֵּ֣ ֹֽ ד   ִֵּ֥֥֣ית ֲעבָּ ֵּ֣ ב  ם מ  י  ְצַרֵ֖ ץ מ  רֶּ ִ֥ אֶּ יָך מ  ֵ֛ את  ר הֹוצ  ֶׁ֧  יָך ֲאשֶּ
א    √ ֹֽ ה־לְ )ד( ל ֵּ֣ ֲעשִֶּ֥֨ ל֙ ַתֹֽ סֶּ ִֵּ֥֣֨ ִ֥ פֶּ ִֵַּ֥֥֣חתָךֵּ֣ ַתֵּ֣ ם׀ מ  ֵֵּ֖֥֣י  ִ֥ר ַבַמֵּ֣ ֵּ֣ ַחת ַוֲאשֶּ תָּ ִ֖֜ ץ מ  רֶּ ִֵ֥֖֨ אָּ רָ֛֩ בָּ ִ֥ ֲאשֶּ ַעל ַוֹֽ ָ֡֔ ַמ  ֙ם׀ מ  י  ַמִֵּ֣֥֨ ֶׁ֤֣ר ַבשָּ ֵּ֣ ה ֲאשֶּ ָ֡֔ ל־ְתמּונָּ  ץ: ׀ ְוכָּ רֶּ ָֹֽֽ֗ אָּ  לָּ
ֶׁ֤֣ק ֱאֹל   √ וָּ י ְיק  כ ִ֞ נ  ֹֽ י אָּ ֵּ֣ ֒ם כ  ְבד   עָּ א תָּ ֘ם ְול ֵּ֣ ֵ֖ הֶּ ִֵּ֥֥֣ה לָּ ֵּ֣ ְשַתֲחוֶּ א־ת  ד ל ַקנָָּ֔֡ קיָ֙ך ק)ה( ל ֹֽ ק  תא פ ֹּ֠ ב ֶׁ֧ ן אָּ ֵֹּֽ֥֣י: ֲעֹוִ֥֨ ים ְלש ְנאָּ  ֵ֖ ע  ב  ים ְוַעל־ ר  ִ֥ ש  ל  ים ַעל־ש  ֵ֛ נ   ַעל־בָּ
י: ס   √ ֹֽ ְצֹותָּ י מ  ִ֥ ְמר  י ּוְלש  ֲהַבֵ֖ ים ְלא  פ  ָ֔֡ ֙ד ַלֲאלָּ סֶּ ִֵ֥֖֨ ה חֶּ שֶּ ֶׁ֣֤  )ו( ְוע ִ֥
ִ֥ק ֱאֹל   √ וָּ ם־ְיק  ֹֽ ת־ש  א אֶּ ֵ֛ שָּ א ת  תק)ז( ל ִ֥ ֵ֛ ק א  וָָּ֔֡ ֙ה ְיק  א ְיַנקֶּ י ל ֶׁ֤֣ ֵּ֣ ְוא כ  ִ֥  יָך ַלשָּ  שָּ ר־י  ת־ְשמֵ֖ ֲאשֶּ ְוא: פא אֶּ ֹֽ  ֹו ַלשָּ
ֹו:   √ ת ְלַקְדשָֹֽֽ֗ ִֵ֖֖֜ ֹום ַהַשבָּ ת־יִִ֥֥֨ ֹורָ֛֩ אֶּ כֵ֛  )ח( זָּ
ָ֒ך:   √ ֹֽ ל־ְמַלאְכתֶּ יתָּ כָּ ֵ֖ ֵּ֣ ש  ֘ד ְועָּ ֲעב ָ֔֡ י֙ם ַתֹֽ ֵּ֣ ת יָּמ  ֶׁ֤֣שֶּ ֵּ֣  )ט( ש 
ֵּ֣ק ֱאֹל   √ וָּ ֵֵּ֖֥֣ת׀ ַליק  ֵּ֣ י ַשבָּ ִ֖֜ יע ָ֔֡ ה אַ ק)י( ְו֙יֹו֙ם ַהְשב  ִ֖֜ אכָּ  ל־ְמלָּ ה כָּ ִֵּ֥֣֨ א־ַתֲעשֶּ ֹֽ נְ יָך ל ֵּ֣ ה׀ ּוב  ֵּ֣ תֶָּֽ֗ תָּ ב  ֹֽ־ּוֹּ֠ יָך:ָךֵּ֣ ָֹֽ֡֔ רֶּ ְשעָּ ר ב  ֵּ֣ ְרָךִֵ֖֥֨ ֲאשֶּ ָך ְוג  ָ֡֔ ְמתֶָּֽ֗ ְתָ֙ךִ֖֜ ּוְבהֶּ ֹֽ  ָך ַעְבְדָךִֶׁ֤֣֥֨ ַוֲאמָּ
ֵַ֖נח בַ )   √ ם ַויָּ ר־בָָּ֔֡ ל־ֲאשֶּ ת־כָּ ֙ם ְואֶּ ת־ַהיָּ ץ אֶּ רֶּ אָָּֽ֗ ת־הָּ ם ְואֶּ י  ַמֵּ֣ ת־ַהשָּ ק אֶּ וִָּ֖֜ ה ְיק  שִָּ֥֨ יםָ֛֩ עָּ ת־יָּמ  שֶּ ֹֽ י ש  ֵּ֣ י עַ יא( כ  יע   ֹום ַהְשב  ַרֶׁ֧ יֵּ֣ ן ב  ֵ֛קל־כ ָֽ֗ וָּ ֹום  ְך ְיק  ת־יִ֥ אֶּ

הּו: ס ֹֽ ְֵּ֥֣יַקְדש  ת ַוֹֽ ֵ֖  ַהַשבָּ
ִ֥ק ֱאֹל   √ וָּ ר־ְיק  ה ֲאשֶּ מָָּ֔֡ ֲאדָּ ל הָּ יָך ַעַ֚ ּון יָּמֶָּ֔֡ כֵּ֣ ַע֙ן ַיֲאר  ָך ְלַמ֙ מֶּ  ת־א  יָך ְואֶּ ֵ֖ ב  ת־אָּ ד אֶּ ִ֥ ְך: סק)יב( ַכב  ֹֽ ן לָּ ִ֥ ת   יָך נ 

ְגנ ָֹֽ֔֡  א ת  ֵ֖ ֵֹּֽ֥֣ף ס ל ֵּ֣ ְנאָּ  א ת  ֵ֖ ֵֹּֽ֥֣ח ס ל ֵּ֣ ֵ֖ ְרצָּ א ת  ִ֥ א־תַ )יג( ל ֵ֖ עֲ ב ס ל ֹֽ ִ֥ה ְבר  ר: סֲענֶּ קֶּ ֹֽ ד שָּ ִ֥  ָךֵ֖ ע 
א    √ ד)יד( ל ִ֥ א־תַ  ַתְחמ ֵ֖ ָך ס ל ֹֽ עֶּ  ית ר  ֵּ֣ ד ב  ָך: פְחמ ִ֞ ֹֽ עֶּ ר ְלר  ִ֥ ל ֲאשֶּ ֹו ְוכ ֵ֖ רָ֔֡ ֹו ַוֲחמ  תֹ֙ו ְושֹורֵּ֣ ֹו ַוֲאמָּ ָך ְוַעְבדֶׁ֤֣ עֶָּֽ֗ ת ר  שֶּ ֵּ֣  א 

ֹו ֙ת קֵּ֣ ם ְוא  ָֽ֗ יד  ת־ַהַלפ  ת ְואֶּ ת־ַהקֹוֹלִ֖֜ ים אֶּ א ִ֥֨ םָ֛֩ ר  עָּ ל־הָּ ר)טו( ְוכָּ פָָּ֔֡ ר ל ַהש  ֵ֖ הָּ ת־הָּ ק: ְואֶּ ח ֹֽ רָּ ֹֽ ּו מ  ַעְמדֵ֖ עּו ַוַיֹֽ נ ָ֔֡ ֙ם ַויָּ עָּ ְֵּ֥֣רא הָּ ן ַוַיֶׁ֤֣ ש    עָּ
נּו ֱאֹל ֵ֛ מָּ ר ע  ִ֥ ה ְוַאל־ְיַדב  עָּ ְשמָּ  נּו ְונ  ֵ֖ מָּ ה ע  ִ֥ ר־ַאתָּ ה ַדב  שֶָּ֔֡ ל־מ  אְמרּ֙ו אֶּ ּות:ק)טז( ַוי ֹֽ ן־נָּמֹֽ  ים פֶּ

אּו֒  ירָּ ֘ם ַאל־ת  עָּ ל־הָּ ה אֶּ ֵּ֣ שֶּ ר מ  אמֶּ י ְלַבֹֽ )יז( ַוי ִ֥֨ ֱאֹלֲעבּו֙ר ַנסֵּ֣  כ ָֽ֗ א הָּ ֵ֖ ם בָּ ְתכֶָּ֔֡ אּו:קֹות אֶּ ֹֽ ֱחטָּ י תֶּ ִ֥ ְלת  ם ְלב  ֵ֖ ֹו ַעל־ְפנ יכֶּ תֵ֛ ְראָּ ֶׁ֧ה י  ְהיֶּ ּור ת   ים ּוַבֲעבָֽ֗
ֱאֹל ם הָּ ֵ֖ ר־שָּ ל ֲאשֶּ פֶָּ֔֡ ֲערָּ ֹֽ ל־הָּ ַגֵּ֣ש אֶּ ֙ה נ  שֶּ ק ּומ  ח   רָּ ם מ  ֵ֖ עָּ ד הָּ  ים: פק)יח( ַוַיֲעמ ִ֥

וָּ֙ק  ר ְיק  אמֶּ ה ת אַמֵ֖ )יט( ַוי ֶׁ֤֣ ה כ ִ֥ שֶָּ֔֡ ל־מ  ְשרָּ אֶּ ֵּ֣י י  ל־ְבנ  ם:ר אֶּ ֹֽ כֶּ מָּ י ע  ְרת  ַבֵ֖ ם ד  י  ַמָ֔֡ ן־ַהשָּ י מ  ם כ ַ֚ יתֶָּ֔֡ ם ְרא  ֵּ֣ ל ַאתֶּ  א  
ם:   √   ֹֽ כֶּ ּו לָּ א ַתֲעשֵ֖ ב ל ִ֥ הָָּ֔֡ י זָּ ֵּ֣ ֙ף ו אֹלה  סֶּ י כֶּ֙ ה  י ֱאֹלֶׁ֤֣ ת   ּון א  א ַתֲעשֵ֖  )כ( ל ִ֥

ֵּ֣ עָּ  ַבְחתָּ ֒י ְוזָּ ה־ל  ֘ה ַתֲעשֶּ מָּ ח ֲאדָּ ְזַבֵּ֣ יָ֙ך )כא( מ  ֹלתֶּ֙ ת־ע  יו אֶּ ת־לָָּֽ֗ יָך אֶּ מֶָּ֔֡ ת־ְשלָּ י ְואֶּ ת־ְשמ ָ֔֡ יר אֶּ ֵּ֣ ר ַאְזכ  ֵּ֣ קֹו֙ם ֲאשֶּ ל־ַהמָּ ָך ְבכָּ רֶּ  ת־ְבקָּ אְנָךֵ֖ ְואֶּ צ ֹֽ
יָך: ֹֽ ַרְכת  יָך ּוב  ֵ֖ לֶּ ֹוא א  בִ֥  אָּ

ַנִ֥  י ַחְרְבָךֵ֛ ה  ֶׁ֧ ית כ  ז   ן גָּ ֵ֖ ְתהֶּ ִ֥ה אֶּ ְבנֶּ א־ת  י ל ֹֽ ה־ל ָ֔֡ ֲעשֶּ י֙ם ַתֹֽ נ  ח ֲאבָּ ְזַבֶׁ֤֣ ם־מ  יהָּ ַוְתַחֹֽ )כב( ְוא  ֵ֖ לֶּ :ְפתָּ עָּ הָּ ֹֽ  ְללֶּ
יו: פ ֹֽ לָּ ְרוְָּתָךֵ֖ עָּ ִ֥ה עֶּ לֶּ גָּ א־ת  ר ל ֹֽ ֵ֛ י ֲאשֶּ ְזְבח   ל־מ  ת ַעֹֽ ִ֥ה ְבַמֲעֹלֵ֖ א־ַתֲעלֶּ  )כג( ְול ֹֽ

Alef.  
1.  Bein Adam LaMakom:  

ֵּ֣ק ֱאֹל -)ב  וָּ ֙י ְיק  ֵ֖ כ  נ  ֹֽ ָ֛֩ קג( אָּ ֵֹּֽ֥֣ה־ְלָךֵ֛ ִ֥ ְהיֶּ א י  ֹֽ ֵּ֥֣ים ל ֵּ֣ ֹֽ ד   ִֵּ֥֥֣ית ֲעבָּ ֵּ֣ ב  ם מ  י  ְצַרֵ֖ ץ מ  רֶּ ִ֥ אֶּ יָך מ  ֵ֛ את  ר הֹוצ  ֶׁ֧ ים יָך ֲאשֶּ ִ֖֜ ֵ֖ ר  ים ֲאח  ִִ֥֥֨ י: ֱאֹלה  ָֹֽֽ֗ נָּ  ַעל־פָּ
א )ד(  ֹֽ הל ֵּ֣ ָ֡֔ ל־ְתמּונָּ  ֙ל׀ ְוכָּ סֶּ ִֵּ֥֣֨ ִ֥ פֶּ ה־ְלָךֵּ֣ ֲעשִֶּ֥֨ ץ: ַתֹֽ רֶּ ָֹֽֽ֗ אָּ ִֵַּ֥֥֣חת לָּ ַתֵּ֣ ם׀ מ  ֵֵּ֖֥֣י  ִ֥ר ַבַמֵּ֣ ֵּ֣ ַחת ַוֲאשֶּ תָּ ִ֖֜ ץ מ  רֶּ ִֵ֥֖֨ אָּ רָ֛֩ בָּ ִ֥ ֲאשֶּ ַעל ַוֹֽ ָ֡֔ ַמ  ֙ם׀ מ  י  ַמִֵּ֣֥֨ ֶׁ֤֣ר ַבשָּ ֵּ֣  ֲאשֶּ
בְ )ה(  עָּ א תָּ ֘ם ְול ֵּ֣ ֵ֖ הֶּ ִֵּ֥֥֣ה לָּ ֵּ֣ ְשַתֲחוֶּ א־ת  ם֒ ל ֹֽ ֶׁ֤֣ק ֱאֹל ד   וָּ י ְיק  כ ִ֞ נ  ֹֽ י אָּ ֵּ֣ ים ְוַעל־ ל ַקנָָּ֔֡ קיָ֙ך קכ  ִ֥ ש  ל  ים ַעל־ש  ֵ֛ נ  ת ַעל־בָּ ב ֶׁ֧ ן אָּ ד ֲעֹוִ֥֨ ק  א פ ֹּ֠

ֵֹּֽ֥֣י: ים ְלש ְנאָּ  ֵ֖ ע  ב   ר 
י: ס ֹֽ ְצֹותָּ י מ  ִ֥ ְמר  י ּוְלש  ֲהַבֵ֖ ים ְלא  פ  ָ֔֡ ֙ד ַלֲאלָּ סֶּ ִֵ֥֖֨ ה חֶּ שֶּ ֶׁ֣֤  )ו( ְוע ִ֥

ִ֥ק ֱאֹל)ז(  וָּ ם־ְיק  ֹֽ ת־ש  א אֶּ ֵ֛ שָּ א ת  ְואָךיקל ִ֥ ת  ַלשָּ  ֵ֛ ק א  וָָּ֔֡ ֙ה ְיק  א ְיַנקֶּ י ל ֶׁ֤֣ ֵּ֣ ְוא:  כ  ֹֽ ֹו ַלשָּ ת־ְשמֵ֖ א אֶּ ִ֥ שָּ ר־י   פֲאשֶּ
ֹו: ת ְלַקְדשָֹֽֽ֗ ִֵ֖֖֜ ֹום ַהַשבָּ ת־יִִ֥֥֨ ֹורָ֛֩ אֶּ כֵ֛  )ח( זָּ

ָ֒ך: ֹֽ ל־ְמַלאְכתֶּ יתָּ כָּ ֵ֖ ֵּ֣ ש  ֘ד ְועָּ ֲעב ָ֔֡ י֙ם ַתֹֽ ֵּ֣ ת יָּמ  ֶׁ֤֣שֶּ ֵּ֣  )ט( ש 
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י  ִ֖֜ יע ָ֔֡ ֵֵּ֖֥֣ת׀ ַליק  )י( ְו֙יֹו֙ם ַהְשב  ֵּ֣ ֵּ֣ק ֱאֹלַשבָּ ה אַ  יָךקוָּ ִ֖֜ אכָּ  ל־ְמלָּ ה כָּ ִֵּ֥֣֨ א־ַתֲעשֶּ ֹֽ ר ל ֵּ֣ ֵּ֣ ְרָךִֵ֖֥֨ ֲאשֶּ ָך ְוג  ָ֡֔ ְמתֶָּֽ֗ ְתָ֙ךִ֖֜ ּוְבהֶּ ֹֽ ָך ַעְבְדָךִֶׁ֤֣֥֨ ַוֲאמָּ תֶָּֽ֗ ב  ֹֽ־ּוֹּ֠ ְנָךֵּ֣ ה׀ ּוב  ֵּ֣ תָּ
יָך: ָֹֽ֡֔ רֶּ ְשעָּ  ב 

ֵּ֣ )יא ם( כ  ר־בָָּ֔֡ ל־ֲאשֶּ ת־כָּ ֙ם ְואֶּ ת־ַהיָּ ץ אֶּ רֶּ אָָּֽ֗ ת־הָּ ם ְואֶּ י  ַמֵּ֣ ת־ַהשָּ ק אֶּ וִָּ֖֜ ה ְיק  שִָּ֥֨ יםָ֛֩ עָּ ת־יָּמ  שֶּ ֹֽ י י ש  יע   ֹום ַהְשב  ַנח ַביֵּ֣ ֵ֖ ְך עַ  ַויָּ ַרֶׁ֧ ן ב  ל־כ ָֽ֗
הּו: ס ֹֽ ְֵּ֥֣יַקְדש  ת ַוֹֽ ֵ֖ ֹום ַהַשבָּ ת־יִ֥ ֵ֛ק אֶּ וָּ  ְיק 

ָך)יב(  מֶּ  ת־א  יָך ְואֶּ ֵ֖ ב  ת־אָּ ד אֶּ ִ֥ ִ֥ק ֱאֹללְ  ַכב  וָּ ר־ְיק  ה ֲאשֶּ מָָּ֔֡ ֲאדָּ ל הָּ יָך ַעַ֚ ּון יָּמֶָּ֔֡ כֵּ֣ ַע֙ן ַיֲאר  ְך: סקַמ֙ ֹֽ ן לָּ ִ֥ ת   יָך נ 
   

 .ני אדםוריך, הם יותר דומים לה' משאר בילו אם הם בני אדם, בגלל שהם האפ < --
 

 Bein Adam LeChaveiro: 
ֵֹּֽ֥֣ח)יג(  ֵ֖ ְרצָּ א ת  ִ֥ ֵֹּֽ֥֣ףס  ל ֵ֖ ְנאָּ  א ת  ֵ֖ ְגנ ָֹֽ֔֡ ס  ל ֵּ֣ א ת  ֵ֖ א־תַ ס  בל ֵּ֣ רל ֹֽ קֶּ ֹֽ ד שָּ ִ֥ ֲעָךֵ֖ ע  ִ֥ה ְבר   : סֲענֶּ
ָך)יד(  עֶּ  ית ר  ֵּ֣ ד ב  א ַתְחמ ֵ֖ ד  ל ִ֥ א־ַתְחמ ִ֞ ֹוס ל ֹֽ רָ֔֡ ֹו ַוֲחמ  תֹ֙ו ְושֹורֵּ֣ ֹו ַוֲאמָּ ָך ְוַעְבדֶׁ֤֣ עֶָּֽ֗ ת ר  שֶּ ֵּ֣ ָך א  ֹֽ עֶּ ר ְלר  ִ֥ ל ֲאשֶּ  : פְוכ ֵ֖

אין לו גוף ואין לו מפני ש ,ני אדם, ולא לה'עשות מעשים הללו לעוד ברק אפשר ל < --
 .מיוחדיםכסים נ

 :Philo .א2
ֵּ֣ק ֱאֹל -)ב  א( וָּ ֙י ְיק  ֵ֖ כ  נ  ֹֽ ֵּ֥֣ים קג( אָּ ֹֽ ד   ִֵּ֥֥֣ית ֲעבָּ ֵּ֣ ב  ם מ  י  ְצַרֵ֖ ץ מ  רֶּ ִ֥ אֶּ יָך מ  ֵ֛ את  ר הֹוצ  ֶׁ֧ ָ֛֩ יָך ֲאשֶּ ֵֹּֽ֥֣ה־ְלָךֵ֛ ִ֥ ְהיֶּ א י  ֹֽ ים ל ֵּ֣ ִ֖֜ ֵ֖ ר  ים ֲאח  ִִ֥֥֨ י: ֱאֹלה  ָֹֽֽ֗ נָּ  ַעל־פָּ
א ( )ד ב( ֹֽ ִ֥ ל ֵּ֣ ה־ְלָךֵּ֣ ֲעשִֶּ֥֨ ה ַתֹֽ ָ֡֔ ל־ְתמּונָּ  ֙ל׀ ְוכָּ סֶּ ִֵּ֥֣֨ ֶׁ֤֣ר ַבשָּ  פֶּ ֵּ֣ ץ:ֲאשֶּ רֶּ ָֹֽֽ֗ אָּ ִֵַּ֥֥֣חת לָּ ַתֵּ֣ ם׀ מ  ֵֵּ֖֥֣י  ִ֥ר ַבַמֵּ֣ ֵּ֣ ַחת ַוֲאשֶּ תָּ ִ֖֜ ץ מ  רֶּ ִֵ֥֖֨ אָּ רָ֛֩ בָּ ִ֥ ֲאשֶּ ַעל ַוֹֽ ָ֡֔ ַמ  ֙ם׀ מ  י   ַמִֵּ֣֥֨

֘ם )ה(  ֵ֖ הֶּ ִֵּ֥֥֣ה לָּ ֵּ֣ ְשַתֲחוֶּ א־ת  ם֒ וְ  ל ֹֽ ְבד   עָּ א תָּ ֶׁ֤֣ק ֱאֹל ל ֵּ֣ וָּ י ְיק  כ ִ֞ נ  ֹֽ י אָּ ֵּ֣ ים ְוַעלל ַקנָָּ֔֡ קיָ֙ך קכ  ִ֥ ש  ל  ים ַעל־ש  ֵ֛ נ  ת ַעל־בָּ ב ֶׁ֧ ן אָּ ד ֲעֹוִ֥֨ ק  ־ א פ ֹּ֠
ֵֹּֽ֥֣י: ים ְלש ְנאָּ  ֵ֖ ע  ב   ר 

י: ס ֹֽ ְצֹותָּ י מ  ִ֥ ְמר  י ּוְלש  ֲהַבֵ֖ ים ְלא  פ  ָ֔֡ ֙ד ַלֲאלָּ סֶּ ִֵ֥֖֨ ה חֶּ שֶּ ֶׁ֣֤  )ו( ְוע ִ֥
א( )זג(  ֵ֛ שָּ א ת  ִ֥ק ֱאֹל ל ִ֥ וָּ ם־ְיק  ֹֽ ת־ש  ְואקאֶּ ת יָך ַלשָּ  ֵ֛ ק א  וָָּ֔֡ ֙ה ְיק  א ְיַנקֶּ י ל ֶׁ֤֣ ֵּ֣ ְוא: פ כ  ֹֽ ֹו ַלשָּ ת־ְשמֵ֖ א אֶּ ִ֥ שָּ ר־י   ֲאשֶּ
ָ֛֩ : #1פועל א(  <--    ֵֹּֽ֥֣ה־ְלָךֵ֛ ִ֥ ְהיֶּ א י  ֹֽ  .ל ֵּ֣
א : #2 יםפועלב(           ֹֽ ִ֥ ל ֵּ֣ ה־ְלָךֵּ֣ ֲעשִֶּ֥֨ ֘ם ; ַתֹֽ ֵ֖ הֶּ ִֵּ֥֥֣ה לָּ ֵּ֣ ְשַתֲחוֶּ א־ת  ם֒ ; ל ֹֽ ְבד   עָּ א תָּ  .ְול ֵּ֣
א: #3פועל ג(           ֵ֛ שָּ א ת   .ל ִ֥

   Lutherans: 
ֵּ֣ק ֱאֹל -)ב א(  וָּ ֙י ְיק  ֵ֖ כ  נ  ֹֽ ם קג( אָּ י  ְצַרֵ֖ ץ מ  רֶּ ִ֥ אֶּ יָך מ  ֵ֛ את  ר הֹוצ  ֶׁ֧ י:יָך ֲאשֶּ ָֹֽֽ֗ נָּ ים ַעל־פָּ ִ֖֜ ֵ֖ ר  ים ֲאח  ִִ֥֥֨ ָ֛֩ ֱאֹלה  ֵֹּֽ֥֣ה־ְלָךֵ֛ ִ֥ ְהיֶּ א י  ֹֽ ֵּ֥֣ים ל ֵּ֣ ֹֽ ד   ִֵּ֥֥֣ית ֲעבָּ ֵּ֣ ב   מ 

א  ֹֽ ִ֥ )ד( ל ֵּ֣ ֵּ֣ ַחת ַוֲאשֶּ תָּ ִ֖֜ ץ מ  רֶּ ִֵ֥֖֨ אָּ רָ֛֩ בָּ ִ֥ ֲאשֶּ ַעל ַוֹֽ ָ֡֔ ַמ  ֙ם׀ מ  י  ַמִֵּ֣֥֨ ֶׁ֤֣ר ַבשָּ ֵּ֣ ה ֲאשֶּ ָ֡֔ ל־ְתמּונָּ  ֙ל׀ ְוכָּ סֶּ ִֵּ֥֣֨ ִ֥ פֶּ ה־ְלָךֵּ֣ ֲעשִֶּ֥֨ ץ:ַתֹֽ רֶּ ָֹֽֽ֗ אָּ ִֵַּ֥֥֣חת לָּ ַתֵּ֣ ם׀ מ  ֵֵּ֖֥֣י   ר ַבַמֵּ֣
ֶׁ֤֣ק ֱאֹל )ה( וָּ י ְיק  כ ִ֞ נ  ֹֽ י אָּ ֵּ֣ ֒ם כ  ְבד   עָּ א תָּ ֘ם ְול ֵּ֣ ֵ֖ הֶּ ִֵּ֥֥֣ה לָּ ֵּ֣ ְשַתֲחוֶּ א־ת  ים ְוַעל־ ל ַקנָָּ֔֡ קיָ֙ך קל ֹֽ ִ֥ ש  ל  ים ַעל־ש  ֵ֛ נ  ת ַעל־בָּ ב ֶׁ֧ ן אָּ ד ֲעֹוִ֥֨ ק  א פ ֹּ֠

ֵֹּֽ֥֣י: ים ְלש ְנאָּ  ֵ֖ ע  ב   ר 

י:  ֹֽ ְצֹותָּ י מ  ִ֥ ְמר  י ּוְלש  ֲהַבֵ֖ ים ְלא  פ  ָ֔֡ ֙ד ַלֲאלָּ סֶּ ִֵ֥֖֨ ה חֶּ שֶּ ֶׁ֣֤  ס)ו( ְוע ִ֥
ִ֥ק ֱאֹל( ב וָּ ם־ְיק  ֹֽ ת־ש  א אֶּ ֵ֛ שָּ א ת  תק)ז( ל ִ֥ ֵ֛ ק א  וָָּ֔֡ ֙ה ְיק  א ְיַנקֶּ י ל ֶׁ֤֣ ֵּ֣ ְוא כ  ְוא:  יָך ַלשָּ  ֹֽ ֹו ַלשָּ ת־ְשמֵ֖ א אֶּ ִ֥ שָּ ר־י   ... פֲאשֶּ

ָך ט(  עֶּ  ית ר  ֵּ֣ ד ב  א ַתְחמ ֵ֖  ס)יד( ל ִ֥
ֹו וַ  ... )שם(י(  תֹ֙ו ְושֹורֵּ֣ ֹו ַוֲאמָּ ָך ְוַעְבדֶׁ֤֣ עֶָּֽ֗ ת ר  שֶּ ֵּ֣ ד א  א־ַתְחמ ִ֞ ָך: ל ֹֽ ֹֽ עֶּ ר ְלר  ִ֥ ל ֲאשֶּ ֹו ְוכ ֵ֖ רָ֔֡  פֲחמ 

 .:" ו"פתוחותך אחר "סתומותראשונות, הולבדברות ה<  --   
 .פסק גדוליש ה, ולכן אחרי פ' ז', ס"תר מעשמעותי מ""פ" יו          

סוף פסוקים י"א, י"ב, ב" ס, לא שמים לב ל"הדברות עשרתב למספר "י'"גיע כדי לה
 .וי"ג

 .באמצע הפסוק ם השייכים לריעך בגלל ה"ס"ן בית לשאר דבריפ' "יד", מבדילים ביב
 

   Beno Yaakov:  
ֵּ֣ק ֱאֹל ()בא(  וָּ ֙י ְיק  ֵ֖ כ  נ  ֹֽ ֵּ֥֣יםקאָּ ֹֽ ד   ִֵּ֥֥֣ית ֲעבָּ ֵּ֣ ב  ם מ  י  ְצַרֵ֖ ץ מ  רֶּ ִ֥ אֶּ יָך מ  ֵ֛ את  ר הֹוצ  ֶׁ֧  .יָך ֲאשֶּ

 אמונה בה' < --  
י:( ו-ג)ב(  ָֹֽֽ֗ נָּ ים ַעל־פָּ ִ֖֜ ֵ֖ ר  ים ֲאח  ִִ֥֥֨ ָ֛֩ ֱאֹלה  ֵֹּֽ֥֣ה־ְלָךֵ֛ ִ֥ ְהיֶּ א י  ֹֽ א  ל ֵּ֣ ֹֽ רָ֛֩ )ד( ל ֵּ֣ ִ֥ ֲאשֶּ ַעל ַוֹֽ ָ֡֔ ַמ  ֙ם׀ מ  י  ַמִֵּ֣֥֨ ֶׁ֤֣ר ַבשָּ ֵּ֣ ה ֲאשֶּ ָ֡֔ ל־ְתמּונָּ  ֙ל׀ ְוכָּ סֶּ ִֵּ֥֣֨ ִ֥ פֶּ ה־ְלָךֵּ֣ ֲעשִֶּ֥֨  ַתֹֽ

ץ: רֶּ ָֹֽֽ֗ אָּ ִֵַּ֥֥֣חת לָּ ַתֵּ֣ ם׀ מ  ֵֵּ֖֥֣י  ִ֥ר ַבַמֵּ֣ ֵּ֣ ַחת ַוֲאשֶּ תָּ ִ֖֜ ץ מ  רֶּ ִֵ֥֖֨ אָּ  בָּ
ֶׁ֤֣ק ֱאֹל וָּ י ְיק  כ ִ֞ נ  ֹֽ י אָּ ֵּ֣ ֒ם כ  ְבד   עָּ א תָּ ֘ם ְול ֵּ֣ ֵ֖ הֶּ ִֵּ֥֥֣ה לָּ ֵּ֣ ְשַתֲחוֶּ א־ת  ים ְוַעל־ ל ַקנָָּ֔֡ קיָ֙ך ק)ה( ל ֹֽ ִ֥ ש  ל  ים ַעל־ש  ֵ֛ נ  ת ַעל־בָּ ב ֶׁ֧ ן אָּ ד ֲעֹוִ֥֨ ק  א פ ֹּ֠

ֵֹּֽ֥֣י: ים ְלש ְנאָּ  ֵ֖ ע  ב   ר 
י: ס ֹֽ ְצֹותָּ י מ  ִ֥ ְמר  י ּוְלש  ֲהַבֵ֖ ים ְלא  פ  ָ֔֡ ֙ד ַלֲאלָּ סֶּ ִֵ֥֖֨ ה חֶּ שֶּ ֶׁ֣֤  )ו( ְוע ִ֥
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 .רהעבודה זמעשי  < --  
ִ֥ק ֱאֹלג(  וָּ ם־ְיק  ֹֽ ת־ש  א אֶּ ֵ֛ שָּ א ת  וְ ק)ז( ל ִ֥ תיָך ַלשָּ  ֵ֛ ק א  וָָּ֔֡ ֙ה ְיק  א ְיַנקֶּ י ל ֶׁ֤֣ ֵּ֣ ְוא: פ א כ  ֹֽ ֹו ַלשָּ ת־ְשמֵ֖ א אֶּ ִ֥ שָּ ר־י   ֲאשֶּ

 .כבוד לה'-יסור שבועת שוה שמראה איא < --  
ֹו:ד(  ת ְלַקְדשָֹֽֽ֗ ִֵ֖֖֜ ֹום ַהַשבָּ ת־יִִ֥֥֨ ֹורָ֛֩ אֶּ כֵ֛  )ח( זָּ

ָ֒ך: ֹֽ ל־ְמַלאְכתֶּ יתָּ כָּ ֵ֖ ֵּ֣ ש  ֘ד ְועָּ ֲעב ָ֔֡ י֙ם ַתֹֽ ֵּ֣ ת יָּמ  ֶׁ֤֣שֶּ ֵּ֣  )ט( ש 
ֵּ֣ק ֱאֹל)י( ְו֙יֹו וָּ ֵֵּ֖֥֣ת׀ ַליק  ֵּ֣ י ַשבָּ ִ֖֜ יע ָ֔֡ ה אַ ק֙ם ַהְשב  ִ֖֜ אכָּ  ל־ְמלָּ ה כָּ ִֵּ֥֣֨ א־ַתֲעשֶּ ֹֽ ְרָךִֵ֖֥֨ יָך ל ֵּ֣ ָך ְוג  ָ֡֔ ְמתֶָּֽ֗ ְתָ֙ךִ֖֜ ּוְבהֶּ ֹֽ ָך ַעְבְדָךִֶׁ֤֣֥֨ ַוֲאמָּ תֶָּֽ֗ ב  ֹֽ־ּוֹּ֠ ְנָךֵּ֣ ה׀ ּוב  ֵּ֣ תָּ

יָך: ָֹֽ֡֔ רֶּ ְשעָּ ר ב  ֵּ֣  ֲאשֶּ
ם ְואֶּ  י  ַמֵּ֣ ת־ַהשָּ ק אֶּ וִָּ֖֜ ה ְיק  שִָּ֥֨ יםָ֛֩ עָּ ת־יָּמ  שֶּ ֹֽ י ש  ֵּ֣ י עַ )יא( כ  יע   ֹום ַהְשב  ַנח ַביֵּ֣ ֵ֖ ם ַויָּ ר־בָָּ֔֡ ל־ֲאשֶּ ת־כָּ ֙ם ְואֶּ ת־ַהיָּ ץ אֶּ רֶּ אָָּֽ֗ ן ת־הָּ ל־כ ָֽ֗

הּו: ס ֹֽ ְֵּ֥֣יַקְדש  ת ַוֹֽ ֵ֖ ֹום ַהַשבָּ ת־יִ֥ ֵ֛ק אֶּ וָּ ְך ְיק  ַרֶׁ֧  ב 
 .ביתהירה ושכבוד לה' כאשר מדמים למעשיו של יצ < --   

עַ ה(  ָך ְלַמ֙ מֶּ  ת־א  יָך ְואֶּ ֵ֖ ב  ת־אָּ ד אֶּ ִ֥ ִ֥ק ֱאֹל)יב( ַכב  וָּ ר־ְיק  ה ֲאשֶּ מָָּ֔֡ ֲאדָּ ל הָּ יָך ַעַ֚ ּון יָּמֶָּ֔֡ כֵּ֣ ְך: סק֙ן ַיֲאר  ֹֽ ן לָּ ִ֥ ת   יָך נ 
 לבד ה' עצמו, מחלקים כבוד לבני אדם שיצרו אותך.מ<  --   

 :J. H. A. Hart writes (The Jewish Quarterly Review Original Series 17, pp. 726-731) .ב
…Now the best and the beginning of all things is God, and the best and the 
beginning of virtues is piety. But a grave error has taken possession of the 
majority of mankind in respect of a matter which might reasonably be 
supposed to be implanted beyond the reach of error in the minds of each one. 
Thus some have deified the four elements earth (Kore, Demeter, Pluto), water 
(Poseidon), air (Hera), and fire (Hephaestus); others the sun (Apollo), moon 
(Artemis), and the stars fixed and the planets (e. g. Aphrodite and Hermes); 
others only the heaven; others the whole universe. This is to put the slave in 
the place of the master, to honor the temporal as if it were the Eternal, the 
created as the Creator. Let us reject these follies of the impious and all their 
words by which they who might be saved are destroyed, and engrave in our 
hearts the first and holiest of the commandments to acknowledge and honour 
one, the most high God. These polytheists and idolaters are like ships without 
ballast that can never make their port, worse and more miserable than those 
whose bodily eyes are blinded. Why are the craftsmen who make the idols left 
to live and die without money or honor, while the idols are tended and 
worshipped by the noblest of the land? Why not revere the hand that 
fashioned them, or the tools? The best of prayers and the end of happiness is 
assimilation to the divine. Yet the idolaters would reckon such a prayer a curse. 
The Egyptians go further. Not content with images they deify animals. If they 
stopped at the worship of the ox, the ram, and the goat they might plead, with 
some show of reason, that these animals are most serviceable to man. But 
when they worship lions, crocodiles, and poisonous asps they pass all bounds. 
And can anything be more ridiculous than their cult of the dog, cat, wolf, ibis, 
hawk, and fish. So much for the second commandment, the prohibition of 
idolatry, which Philo does not clearly distinguish from the first which proscribes 
polytheism… (http://www.earlyjewishwritings.com/text/philo/book26.html)  

 According to RaMBaM, Shabbat would constitute the third of the Mitzvot in the section of .א3 
the Tora known as the “Ten Commandments” if the first two Mitzvot would be counted as 
follows:  

  #1 Ibid. 20:2 Belief in HaShem.  
  #2 Ibid. 3-7 Various ways in which one is to respect God, and not disrespect Him.  
  #3 Ibid. 8-11 Emulating God’s Example vis-à-vis work and creation.  
  :Abrabanel .ב    
  Shabbat is #5: 

http://www.earlyjewishwritings.com/text/philo/book26.html
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   #1 Ibid. 2 Believing in HaShem.  
   #2 Ibid. 3 Prohibition against believing in other gods. 
   #3 Ibid. 4-6 Prohibition against various forms of idolatry. 
   #4 ibid. 7 Prohibition against swearing in God’s Name for no purpose. 
   #5 Ibid. 8-11 Shabbat 
  or #6: 
   #1 Ibid. 2 Believing in HaShem. 
   #2 Ibid. 3 Not believing in other gods. 
   #3 Ibid. 4 Prohibition against creating idols. 
   #4 Ibid. 5-6 Prohibition against worshipping idols. 
   #5 Ibid. 7 Prohibition against swearing in God’s Name for no purpose.  

#6 Ibid. 8-11 Shabbat 
4.  The order of the first five could be thought to be from the most esoteric and therefore 

difficult to ascertain:  
1) Belief, 2) worship of other deities, 3) swearing, 4) observance of Shabbat, and 5) 
respecting parents 

 whereas the latter five could be thought of as sequenced from the most overt to the most 
subtle: 

  6) Murder, 7) adultery, 8) theft/kidnapping, 9) testifying falsely, and 10) coveting.  
Beit.  

א היח:שמות  ב ִ֞ ֹו  ַויָּ ְתרִ֥֨ ֹוי  ְשתֵ֖ ִ֥יו ְוא  נָּ ה ּובָּ ֵ֛ שֶּ ן מ  ִ֥ ת  ה  ח  שֶּ  ל־מ  ראֶּ ְדבָָּֽ֗ ל־ַהמ  ִ֥ה  אֶּ נֶּ ּוא ח  ר־הֵ֛ םֲאשֶּ ֵ֖ ר שָּ ֱאֹל ַהִ֥ ֹֽ  ים׃קהָּ

֙א  ן --ַפְשטָּ טָָּ֔֡ ף קָּ ק  יע   זָּ א       ְרב ָֽ֗ ֵ֖ ְפחָּ  ט 

1.  If the Ta’am for “El HaMidbar” is a “Pashta—Zakef,” then there is a greater break between “El 
Moshe” and “El HaMidbar.”  

→ This would appear to support RaShI’s contention that Yitro willingly put himself in 
harm’s way because he wished so much to hear Words of Tora. (This assumes “Ein 
Mukdam U’Meuchar BaTora” since Yitro comes to the encampment before the Tora is 
given, unless we assume that somehow Yitro was aware of what was about to 
happen. However at the end of Shemot 18, we are told that Yitro leaves, so if the Tora 
had not as yet been given, what did he come for?) 

 If the Ta’am for “El HaMidbar” is a “Revia,” then there is a lesser break between “El Moshe” 
and “El HaMidbar.” 

→ This suggests that the reason why Yitro went to the desert was merely geographic, 
i.e., since that was where Moshe was, and Yitro wished to reunite the family, he went 
wherever he had to.  

2.  I think that the Targum hews closer to the proper Trop being a “Revia.” 
3.  “    “        “    RaShI               “          “      “    “         “          “       “     “ “Pashta-Zakef Katan.” (See the 

comment in Beit 1 above.) 
4.  

ע אשם  ְשַמִ֞ ֹו ַוי  ְתרִ֥֨ ה  י  שֶָּ֔֡ ן מ  ֵּ֣ ת  ְדיָּ֙ן ח  ן מ  ֶׁ֣֤ ה  תָ֛֩ כ  ה ֱאֹל א  ֶׁ֣֤ שָּ ר עָּ ל־ֲאשִֶּ֥֨ ֹוקכָּ ל ַעמ  ֵ֖ א  ְשרָּ ה ּוְלי  שֶָּ֔֡ יא יְ  י֙ם ְלמ  ֶׁ֧ י־הֹוצ  ֹֽ ֵ֛ קכ   קוָּ

ם׃ י  ֹֽ ְצרָּ מ  ל מ  ֵ֖ א  ְשרָּ ת־י    אֶּ

ח בשם  ַקָֽ֗ ׃ ְתרֹ֙ו י ַוי  יהָּ ֹֽ לּוחֶּ ר ש  ה ַאַחֵ֖ שֶּ  ת מ  שֶּ ֵּ֣ ה א  ֵ֖ רָּ פ  ת־צ  ה אֶּ שֶָּ֔֡ ן מ  ֵּ֣ ת   ח 

ח יב שם ַקִ֞ ֹו  ַוי  ְתרִ֥֨ יםי  ֵ֖ ח  ִ֥ה ּוְזבָּ לָּ ה ע  ֵ֛ שֶּ ן מ  ִ֥ ת  אֹל ח  ֹֽ לקל  ן ְוכ ֵּ֣ ֲהר ִ֖֜ א ַאֹֽ ב ִ֥֨ ל ים ַויָּ א ָֽ֗ ְשרָּ ֵּ֣י י  ְקנ  ֵ֛  ׀ ז  ל־לֶּ ֱאכָּ ֹֽ ה לֶּ ֵ֖ שֶּ ן מ  ִ֥ ת  ם־ח  ם ע  חֶּ

ֱאֹל ֹֽ ִ֥י הָּ ְפנ   ים׃קל 
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It appears that whereas in v. 2, Yitro was simply acting as a concerned father, 
father-in-law, and grandfather in trying to reunite the family with Moshe, in v. 1, 
5, 12, there is a religious dimension to what Yitro was doing, and therefore the 
Trop reflects how moved and emotional he was.  

5.  The fact that the Trop for Yitro in all of these verses is the same, despite the variation in the 
Ta’am for the respective verbs, reflects the fact that even though we are describing the same 
man, he emotionally responds more to certain situations than to others.  

Gimel.  

י  יטשם כ: ת   ּון א  ֲעשֵ֖ א ַתֹֽ יל ִ֥ ה  ֙ף  ֱאֹלֶׁ֤֣ סֶּ יכִֶּ֥֨ ֵּ֣ ֹֽאֹלה  ם׃ ו  ֹֽ כֶּ ּו לָּ ֲעשֵ֖ א ַתֹֽ ב ל ִ֥ הָָּ֔֡   זָּ

Perhaps the variation in where the accent is placed on these two identical words, i.e., in the 
first instance, the accent is upon the middle syllable, and in the second, the accent is no the 
final syllable, is to indicate that regardless of the form that idolatry takes on, it is prohibited, 
and not to be practiced. 

Daled.  
 דברים פרק ה

א  ד )יח( ְול ִ֥ א ַתְחמ ֵ֖ ָך ס ְול ִ֥֨ עֶּ  ת ר  שֶּ ֵּ֣ הא  ְתַאּוִֶּ֖֜ ֵּ֣  ת  ָך:ב  ֹֽ עֶּ ר ְלר  ִ֥ ל ֲאשֶּ ֹו ְוכ ֵ֖ רָ֔֡ ֹו ַוֲחמ  תֹ֙ו שֹורֵּ֣ ֹו ַוֲאמָּ הּו ְוַעְבדֶׁ֤֣ ד ִ֖֜ ָך שָּ עֶָּֽ֗  ית ר 
 

 מיכה פרק ב
ּו)ב ְמדֶׁ֤֣ דֹו֙ת  ( ְוחָּ לּושָּ זָָּ֔֡ ֹו: ְוגָּ תֹֽ יש ְוַנֲחלָּ ֵ֖ ֹו ְוא  יתָ֔֡ ר ּוב  ֵּ֣בֶּ ְשקּ֙ו גֶּ ֹֽ אּו ְועָּ ים ְונָּשָּ  ֵ֖ ת   ּובָּ

 דברים פרק ז
א־ ש ל ֹֽ א   ּון בָּ ְשְרפֵּ֣ ם ת  ֵ֖ יהֶּ י ֱאֹלה  ִ֥ יל  דָ֛֩ )כה( ְפס  ֙ם וְ  ַתְחמ  יהֶּ ב ֲעל  ֶׁ֣֤ הָּ ף ְוזָּ סֶּ ֵּ֣ כִֶּ֥֨ ַקְחתָּ ש בָ֔֡  לָּ ֵּ֣ ק  ּוָּ ן ת  ְך פֶַּ֚ ִ֥ק ֱאֹללָָּ֔֡ וָּ ת ְיק  י תֹוֲעַבֵ֛ ֶׁ֧ ּוא:קֹו כ   יָך הֹֽ

1.  The Mechilta demonstrates from Micha 2:2 that coveting something eventually leads one to 
acquiring it illegally, since in the same verse, it states first “VeChamdu” followed directly by 
“VeGazlu.” 

 From Devarim 7:25, it demonstrates that as opposed to “Ta’ava” which is in one’s heart, 
“Chemda” already takes the form of an action, since the verse associates “Chemda” with 
“Lekicha.” 

2.   An alternate interpretation of Micha 2:2 and Devarim 7:25, would distinguish between both 
“Chemda” and “Ta’ava” on the one hand, emotions that have not as yet manifested 
themselves in actions, and “Gezeila” and “Lekicha” where the perpetrator carries out his 
thoughts. In the Ten Commandments, the action of adultery and thievery are separate from 
the thoughts of coveting what another has.  

 According to RaShI, “Ta’ava” and “Chemda” are synonyms for the same thing, i.e., desiring .א3
what someone else possesses. 

 According to RaMBaM, they are two separate Aveirot: “Ta’ava” is when a person first desires 
something, even if he never makes a move to obtain it. “Chemda” is where the person 
succeeds in obtaining the object. Even if he pays for it, or barters for it, the fact that he 
initially desired it, when he obtains it, makes him culpable. And if on top of this he extracts 
the object against the owner’s will, then he is also guilty of “Gezeila.” 

 ,The fact that the Tora in Shemot and Devarim appears to use the words interchangeably  .ב   
plus there is no way to give Hatra’ah (warning) for something that is in a person’s heart, 
would appear to support RaShI’s interpretation that they are synonyms.   

 
  
  

 
 


