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ספר שמואל ב' ,חלק ב'

פרק י"ב – בן מוות האיש!
 .1שמות כא:לז-כב:ג
ּוטבָ חֹו אֹו ְמ ָכרֹו חֲ ִּמשָּׁ ה בָּׁ ָּׁקר יְׁשַׁ לֵּם
(לז) כִּ י יִּגְ נֹב ִּאיׁש ׁשֹור אֹו שֶׂ ה ְ
ַׁתחַׁ ת הַׁ שֹור וְ ַא ְרבַ ע צ ֹאן ַׁתחַׁ ת הַׁ שֶׂ ה:
(א) ִאם בַ מַ ְח ֶּת ֶּרת יִּמָּׁ צֵּ א הַׁ ַׁגנָּׁב וְ הֻ כָּׁה וָּׁמֵּ ת ֵּאין לֹו דָּׁ ִּמים( :ב) ִאם
ְזָרחָ ה הַ שֶּ מֶּ ׁש עָ לָיו דָּׁ ִּמים לֹו ׁשַׁ לֵּם יְׁשַׁ לֵּם ִּאם ֵּאין לֹו וְ ִּנ ְמכַׁר
בִּ גְ נֵּבָּׁ תֹו:
(ג) ִּאם ִּהמָּׁ צֵּ א ִּתמָּׁ צֵּ א ְביָּׁדֹו הַׁ גְ נֵּבָּׁ ה ִּמשֹור עַׁ ד חֲ מֹור עַׁ ד ֶׂשה ַׁחיִּים
ְׁשנַיִם יְׁשַ לֵּ ם :ס
 .2רש"י כב:א-ב
(א) ִּאם בַׁ מַׁ ְח ֶׂת ֶׂרת  -כשהיה חותר את הבית:
ֵּאין לֹו דָ ִמים  -אין זו רציחה ,הרי הוא כמת מעיקרו .כאן
למדתך תורה אם בא להרגך ,השכם להרגו ,וזה להרגך בא
שהרי יודע הוא ,שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין
ממונו בפניו ושותק ,לפיכך על מנת כן בא ,שאם יעמוד בעל
הממון כנגדו יהרגנו:
זָּׁרחָּׁ ה הַׁ שֶׂ מֶׂ ׁש עָּׁ לָּׁיו  -אין זה אלא כמן משל אם ברור לך
(ב) ִּאם ְ
הדבר שיש לו שלום עמך ,כשמש הזה שהוא שלום בעולם ,כך
פשוט לך שאינו בא להרוג ,אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו,
כגון אב החותר לגנוב ממון הבן ,בידוע שרחמי האב על הבן,
ואינו בא על עסקי נפשות:
ׁשַׁ לֵּם יְ ׁשַׁ לֵּם  -הגנב ממון שגנב ,ואינו חייב מיתה.
(ג) ִּאם ִּהמָּׁ צֵּ א ִּתמָּׁ צֵּ א בְ יָּׁדֹו  -ברשותו ,שלא טבח ולא מכר:
חַׁ יִּים ְׁשנַׁיִּ ם יְ ַׁׁש ֵּלם  -ולא ישלם לו מתים ,אלא חיים או דמי
חיים:
3. The Castle Doctrine:
Missouri recognizes the "castle doctrine" and allows residents to
use force against intruders, without the duty to retreat, based on
the notion that your home is your "castle." This legal doctrine
assumes that if an invader disrupts the sanctity of your home,
they intend to do you harm and therefore you should be able to
repel their advances. Missouri's law is more extensive than the
law in other states because it permits property owners to use the
amount of force reasonably perceived as necessary, including
deadly force. However, case law suggests it does not go so far
as permitting the use of deadly force to merely protect property.
In 2016, the Missouri Court of Appeals for the Eastern District
held in State v. Whipple that deadly force under the castle
doctrine can only be used when you reasonably believe such
force is necessary to protect yourself or someone else from "the
"use or imminent use of unlawful force.

 .1מיכה פרק ב' וג
(ב:א) הֹוי ח ְֹׁשבֵּ י ָּׁאוֶׂן ּו ֹפ ֲע ֵּלי
בֹותם בְ אֹור
ָּׁרע עַׁ ל ִּמ ְׁשכְ ָּׁ
הַׁ ב ֶֹׂקר ַׁיעֲשּוהָּׁ כִּ י יֶׁׂש ל ְֵּאל
יָּׁדָּׁ ם( :ב) וְ חָּׁ ְמדּו שָּׁ דֹות וְ גָּׁזָּׁ לּו
ּובָּׁ ִּתים וְ נָּׁשָּׁ אּו וְ עָּׁ ְׁשקּו גֶׂבֶׂ ר
ּובֵּ יתֹו וְ ִּאיׁש וְ נַׁחֲ לָּׁתֹו :פ

(1) Woe to them that devise iniquity
!And work evil upon their beds
When the morning is light, they
execute it, Because it is in the power
of their hand. (2) And they covet
fields, and seize them; And houses,
and take them away; Thus they
oppress a man and his house, Even a
man and his heritage.

 .2רד"ק שם א'
ֲשּוה  -בהשכמה יעשו המחשבה הרעה שחשבו
בְ אֹור הַׁ ב ֶֹׂקר ַׁיע ָּׁ
כי יש כח בידם לעשוק העניים:
 .3ראב"ע שם ב'
וְ עָּׁ ְׁשקּו  -בדרך פתוי והונאה ומרמה כי העושק את חבירו
ידמה אותו לערב ולהחזיק בממונו אשר הלוהו או בשכרו
אשר השכירו:
 .4מיכה פרק ג
יִש ָר ֵּאל הֲ לֹוא לָּׁכֶׂם
ּוק ִצינֵּי בֵּ ית ְ
אׁשי ַי ֲעקֹב ְ
(א) ָּׁואֹמַׁ ר ִּׁש ְמעּו נָּׁא ָר ֵּ
עֹורם
לָּׁדַׁ עַׁ ת ֶׂאת ַׁה ִּמ ְׁש ָּׁפט( :ב) שֹנְ ֵּאי טֹוב וְ אֹהֲ בֵּ י ָרע גֹזְ לֵּ י ָ
מֹותם( :ג) וַׁאֲ ֶׁׂשר ָּׁאכְ לּו ְׁש ֵּאר עַׁ ִּמי
ּוׁש ֵּא ָּׁרם ֵּמעַׁ ל עַׁ ְצ ָּׁ
מֵּ ֲעלֵּיהֶּ ם ְ
ּופָּׁרשּו כַׁ אֲ ׁשֶׂ ר
יהם פִּ צֵּ חּו ְ
יהם ִּהפְ ִּׁשיטּו וְ ֶׂאת עַׁ ְצמ ֵֹּת ֶׂ
עֹורם ֵּמעֲלֵּ ֶׂ
וְ ָּׁ
בַׁ ִּסיר ּוכְ בָּׁ ָּׁשר ְבתֹוְך ַׁקלָּׁ ַׁחת...:
ּוק ִּצינֵּי בֵּ ית יִּ ְש ָּׁר ֵּאל
אׁשי בֵּ ית ַׁי ֲעקֹב ְ
(ט) ִּׁש ְמעּו נָּׁא ז ֹאת ָּׁר ֵּ
הַׁ מֲ ַׁתעֲבִּ ים ִּמ ְׁשפָּׁט וְ ֵּאת כָּׁל ַׁהיְ ָּׁׁש ָּׁרה יְעַׁ ֵּקׁשּו( :י) ֹבנֶׂה ִּציֹון בְ ָּׁד ִּמים
ֶׂיה בִּ ְמ ִּחיר
יה ְבׁש ַֹׁחד יִּ ְׁשפֹטּו וְ כֹהֲ נ ָּׁ
אׁש ָּׁ
וִּ ירּוׁשָּׁ ַׁל ִּם ְבעַׁ וְ לָּׁה( :יא) ָּׁר ֶׂ
יה ְבכ ֶֶׂׂסף י ְִּקסֹמּו וְ עַׁ ל ְיקֹוָּׁק ִּי ָּׁשעֵּ נּו לֵּאמֹר הֲ לֹוא יְ קֹוָּׁק
יא ָּׁ
יֹורּו ּונְ בִּ ֶׂ
בְ ִּק ְרבֵּ נּו ל ֹא ָּׁתבֹוא עָּׁ ֵּלינּו ָּׁרעָּׁ ה( :יב) לָכֵּ ן ִבגְ לַלְכֶּ ם ִצּיֹון שָ דֶּ ה
ֵּתחָ ֵּרׁש וִ ירּוׁשָ ַל ִם עִ ּיִין ִת ְהיֶּה וְ ַהר ַהבַ יִת לְבָ מֹות יָעַ ר :פ
 .5עמוס ב
ֹלׁשה פִּ ְׁשעֵּ י י ְִּש ָּׁר ֵּאל וְ עַׁ ל ַׁא ְרבָּׁ עָּׁ ה ל ֹא
(ו) כֹה ָּׁא ַׁמר ְיקֹוָּׁק עַׁ ל ְׁש ָּׁ
ֶּסף צַ ִדיק וְ ֶּא ְביֹון בַ עֲבּור ַנעֲלָיִ ם:
אֲ ִּׁשיבֶׂ נּו עַ ל ִמכְ ָרם בַ כ ֶּ
 .6מדרש תנחומא נח:ד
וכן יוסף הואיל וזן את הבריות שבע שנים ,נקרא צדיק,
שנאמר עַׁ ל ִּמכְ ָּׁרם בַׁ כ ֶֶׂׂסף צַׁ ִּדיק (עמוס ב ו)...
 .7רש"י שם
(ו) על מכרם בכסף צדיק  -הדיינין היו מוכרי' את מי שהיה
זכאי בדין בכסף שוחד שהיו מקבלים מיד בעל דינו:
 .8עמוס פרק ח
(ד) ִּׁש ְמעּו ז ֹאת ַׁהשֹאֲ פִּ ים ֶׂא ְביֹון וְ ל ְַׁׁש ִּבית עֲנִּ יֵּי ָּׁא ֶׂרץ( :ה) לֵּ אמֹר
ירה ֶׂשבֶׂ ר וְ ַׁה ַׁשבָּׁ ת וְ נִּפְ ְת ָּׁחה בָּׁ ר לְהַ ְק ִטין
מָּׁ ַׁתי ַׁי ֲעבֹר ַׁהח ֶֹׂדׁש וְ נ ְַׁׁש ִּב ָּׁ
ֵּאיפָה ּול ְַהגְ ִדיל ֶּׁש ֶּקל ּולְעַ ּוֵּת מ ֹאזְ נֵּי ִמ ְר ָמה( :ו) לִ ְקנֹות בַ כֶּ סֶּ ף
ּומפַׁל בַׁ ר נ ְַׁׁש ִּביר( :ז) נִּ ְׁשבַׁ ע יְ קֹוָּׁ ק
דַ לִים וְ ֶּא ְביֹון בַ עֲבּור ַנ ֲע ָל ִים ַׁ
יהם( :ח) ַׁהעַׁ ל ז ֹאת ל ֹא
בִּ גְ אֹון ַׁי ֲעקֹב ִּאם ֶׂא ְׁשכַׁח ָּׁלנֶׂצַׁ ח כָּׁל ַׁמע ֲֵּש ֶׂ
יֹוׁשב בָּׁ ּה וְ עָּׁ ל ְָּׁתה כָּׁ אֹר כֻלָּּׁה וְ נִּגְ ְרׁשָּׁ ה
ִּת ְרגַׁז הָּׁ ָּׁא ֶׂרץ וְ ָּׁאבַׁ ל כָּׁל ֵּ
וְ נ ְִּׁש ְקעָּׁ ה כִּ יאֹור ִּמ ְצ ָּׁר ִּים :ס

