ספר שמואל ב' ,חלק ב'

פרק יב :משל כבשת הרש
 .1שמות כא
ּוטבָ חֹו אֹו ְמכָרֹו חֲ ִּמשָ ה
(לז) כִּ י יִגְ נֹב ִּאיׁש ׁשֹור אֹו שֶׂ ה ְ
בָ ָקר יְ ׁשַׁ לֵּם ַׁתחַׁ ת הַׁ שֹור וְ ַא ְרבַ ע צ ֹאן ַתחַ ת הַ שֶׂ ה:
 .2מלבי"ם שמ"ב יב:ה
כי בן מות האיש העושה זאת ,שמצד האיש הפועל
חייב מיתה:
 .3רד"ק שמ"ב יב:א
ואמר כי בן מות הוא דרך גוזמא כי לא יתחייב אדם
מיתה בעבור גזילה וגנבה אבל לפי שעשה דבר מכוע'
אמר כי בן מות הוא האיש העושה זאת
 .4רד"ק שמ"ב יב:א
(א) שני אנשים  -המשל הזה מבואר:
כי דוד הוא העשיר שהיו לו נשים רבות ואוריה האיש
הרש שלא היתה לו אלא אשתו זאת...
ומה שאמר ותגדל עמו ועם בניו יחדו אמרו כי בנים
היו לו מאשה אחרת שהיתה לו ומתה
והלך ואורח הוא היצר והלך ואורח אחד ורבוז"ל
דרשוהו כן כי יצר הרע בתחילה הוא דומה להלך
שעובר על איש ולא ילין עמו ואחר כך דומה לאורח
שעבר על איש ולן עמו ואחר כך דומה לבעל הבית
רוצה לומר שמושל על האיש ולפיכך קראו איש
ויעשה לאיש הבא אליו
ודוד לא הבין כי משל הוא ואמר כי בן מות הוא דרך
גוזמא כי לא יתחייב אדם מיתה בעבור גזילה וגנבה
אבל לפי שעשה דבר מכוער אמר כי בן מות הוא
האיש העושה זאת ומה שאמר ואת הכבשה ישלם
ארבעתים  -כפלים על משפטן  -כי גנב אחד משלם
ארבע צאן תחת השה אבל זה שהוא עשיר וגנב
הכבשה של הרש ראוי לקנוס אותו ולשלם כפלים
עקב אשר עשה את הדבר הזה  -ועל אשר לא חמל על
העני ראוי לקנסו שישלם ד'
 .5מצודת דוד שם
(א) שני אנשים  -על כי רצה שדוד בעצמו יפסוק הדין
על עצמו לזה אמר לו כאלו קובל לפניו על העול
הנעשה בעיר ושהוא יעשה משפט וכשיפסוק הדין אז
יאמר לו אתה האיש ואף כי הרבה בדברים שאין ענין
להם עם דבר דוד אולם כוונתו היתה להעלים ביותר
לבל ירגיש דוד וישמור פיו מלפסוק הדין:
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 .6הר"י אברבנאל
 ...או נאמר שבאו הדברים האלה כלם ליפות המשל

 .7שמות כב:כד
ִּאם כֶּסֶּ ף ַׁת ְלוֶּה ֶּאת עַׁ ִּמי ֶּאת ֶּהעָ נִּי עִּ ָמְך ל ֹא ִת ְהיֶׂה לֹו
כְ נֹשֶׂ ה ל ֹא ְת ִּשימּון עָ לָ יו נ ֶֶּּׁשְך:
 .8רש"י שמות כב:כד
לא תהיה לו כנשה  -לא תתבענו בחזקה ,אם אתה
יודע שאין לו ,אל תהי דומה עליו כאלו הלויתו ,אלא
כאילו לא הלויתו ,כלומר לא תכלימהו:
 .9דברים כד
אּומה ל ֹא ָתב ֹא ֶׂאל בֵּ יתֹו
(י) כִּ י ַׁת ֶּשה ְב ֵּרעֲָך ַׁמ ַׁשאת ְמ ָ
ַׁל ֲעבֹט ֲעבֹטֹו( :יא) בַ חּוץ ַת ֲעמֹד וְ ָה ִּאיׁש אֲ ֶּׁשר ַׁא ָתה נ ֶֹּׁשה
בֹו יֹוצִּ יא ֵּאלֶּ יָך ֶּאת ַׁהעֲבֹוט ַׁהחּוצָ ה( :יב) וְ ִאם ִאיש עָ נִי
הּוא ל ֹא ִּת ְׁשכַׁב בַׁ ֲעבֹטֹו( :יג) ָה ֵּשב ָת ִשיב לֹו ֶׂאת ַהעֲבֹוט
כְ בֹוא הַׁ ֶּש ֶּמׁש וְ ָׁש ַׁכב ְב ַׁשל ְָמתֹו ּובֵּ רֲ ֶּכ ָך ּולְָך ִּת ְהיֶּה ְצ ָד ָקה
ֹלהיָך :ס
לִּפְ נֵּי ְיקֹוָק אֱ ֶּ

