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The Crimes of Naval – Part 2 
 ֲעָבִדים ַהִמְתָפְרִצים ִאיׁש ִמְפֵני ֲאֹדָניוַרּבּו 

 
 שםרש"י  .1

מרות מה הוא חשוב שאתן לו את שלי הלא  -)י( מי דוד 
 :המואביה בא

 
 שם מצודת דוד .2

בעת ההיא נתרבו עבדים המתחזקים כל איש  -היום רבו 
חושב וכן דוד מול פני אדוניו לומר לאדונו אני גדול ממך 

 :עצמו לגדול ממני עד שאתן לו מתן
 
 שם מלבי"ם .3

מי דוד ומי בן ישי, ר"ל אינו חשוב לא מצד עצמו, ולא ... 
מצד אבותיו, שלא נודע בשם, רק כל הנודע ממנו הוא 

ומצד זה הוא מפורסם, ומצד  הרים יד במלךשהוא אשר 
 ...זה יעוז לדבר עתק. 

 
 שם רד"ק .4

 :פני אדניואיש מלברוח ולמרוד  -המתפרצים 

 
 מלכים ב פרק ד .5

ע  ה ֶאל ֱאִלישָּׁ ֲעקָּׁ י ַהְנִביִאים צָּׁ י ְבנֵׁ ה ַאַחת ִמְנשֵׁ )א( ְוִאשָּׁ
א ֶאת  יָּׁה יָּׁרֵׁ ַדְעתָּׁ ִכי ַעְבְדָך הָּׁ ה יָּׁ ת ְוַאתָּׁ לֵׁאֹמר ַעְבְדָך ִאיִשי מֵׁ

ק  ת ְׁשֵני ְיָלַדי לוֹ ַלֲעָבִדיםְיֹקוָּׁ ה ָּבא ָלַקַחת אֶׁ  :ְוַהֹנׁשֶׁ
 
 נחמיה פרק ה .6

יֶהם ַהְיהּוִדים: יֶהם ְגדֹולָּׁה ֶאל ֲאחֵׁ ם ּוְנשֵׁ עָּׁ   )א( ַוְתִהי ַצֲעַקת הָּׁ
ן  גָּׁ ה דָּׁ ינּו ֲאַנְחנּו ַרִבים ְוִנְקחָּׁ ינּו ּוְבֹנתֵׁ נֵׁ )ב( ְויֵׁש ֲאֶשר ֹאְמִרים בָּׁ

ה ְוִנְחֶיה: ינּו   ְוֹנאְכלָּׁ מֵׁ ינּו ּוְכרָּׁ )ג( ְויֵׁש ֲאֶשר ֹאְמִרים ְשֹדתֵׁ
ינּו ֲאַנְחנ תֵׁ ב:ּובָּׁ עָּׁ רָּׁ ן בָּׁ גָּׁ ה דָּׁ )ד( ְויֵׁש ֲאֶשר   ּו ֹעְרִבים ְוִנְקחָּׁ

נּו: מֵׁ ינּו ּוְכרָּׁ ִוינּו ֶכֶסף ְלִמַדת ַהֶמֶלְך ְשֹדתֵׁ ה   ֹאְמִרים לָּׁ )ה( ְוַעתָּׁ
נֵׁינּו  נּו ִכְבנֵׁיֶהם בָּׁ רֵׁ ינּו ְבשָּׁ ת ִכְבַשר ַאחֵׁ ְוִהֵנה ֲאַנְחנּו ֹכְבִׁשים אֶׁ

ת ְּבֹנֵתינּו ַלעֲ  ָבִדים ְוֵיׁש ִמְּבֹנֵתינּו ִנְכָּבׁשוֹת ְוֵאין ְלֵאל ָּבֵנינּו ְואֶׁ
:ָיֵדנּו ּוְשֹדֵתינּו ּוְכָרֵמינּו ַלֲאֵחִרים

 
 כד פרק דברים .7
ב ֵרַחִים ַיֲחֹבל ֹלא( ו) ל הּוא ֶנֶפש ִכי ָוָרכֶׁ  ס: ֹחבֵׁ
 
א ִכי( ז) צֵׁ ׁש ֹגֵנב ִאיש ִימָּׁ יו נֶׁפֶׁ ֶאחָּׁ ל ִמְבנֵׁי מֵׁ אֵׁ ר ִיְשרָּׁ  בוֹ  ְוִהְתַעמֶׁ

ת ּוְמָכרוֹ  ע ּוִבַעְרתָּׁ  ַההּוא ַהַגנָּׁב ּומֵׁ רָּׁ  :ִמִקְרֶבָך הָּׁ
 
ֲעָך ַתֶשה ִכי( י) ה ַמַשאת ְברֵׁ ל ָתֹבא ֹלא ְמאּומָּׁ  ַלֲעֹבט ֵּביתוֹ אֶׁ

ִאיש ַבחּוץ( יא)  :ֲעֹבטוֹ  ה ֲאֶשר ַתֲעֹמד ְוהָּׁ  יֹוִציא בוֹ  ֹנֶשה ַאתָּׁ
ֶליָך ה ַהֲעבֹוט ֶאת אֵׁ  :ַהחּוצָּׁ

 
ִני ִאיש ְוִאם( יב) ב( יג) :ַּבֲעֹבטוֹ  ִתְׁשַכב ֹלא הּוא עָּׁ שֵׁ ִשיב הָּׁ  תָּׁ

ַכב ַהֶשֶמש ְכבֹוא ַהֲעבֹוט ֶאת לוֹ  תוֹ  ְושָּׁ ֲרֶכךָּׁ  ְבַשְלמָּׁ  ּוְלָך ּובֵׁ
ה ִתְהֶיה קָּׁ ק ִלְפנֵׁי ְצדָּׁ  : ֱאֹלֶהיָך ְיֹקוָּׁ

 
ְביוֹן ָעִני ָשִכיר ַתֲעֹׁשק ֹלא( יד) ַאֶחיָך ְואֶׁ ְרָך אוֹ  מֵׁ  ֲאֶשר ִמגֵׁ

ֶריָך ְבַאְרְצָך ן ְביֹומוֹ ( טו)  :ִבְשעָּׁ רוֹ  ִתתֵׁ בֹוא ְוֹלא ְשכָּׁ יו תָּׁ לָּׁ  עָּׁ
ִני ִכי ַהֶשֶמש יו הּוא עָּׁ לָּׁ א הּוא ְואֵׁ א ְוֹלא ַנְפשוֹ  ֶאת ֹנשֵׁ ֶליָך ִיְקרָּׁ  עָּׁ

ק ֶאל יָּׁה ְיֹקוָּׁ ְטא ְבָך ְוהָּׁ  : חֵׁ

Devarim 24 

(6) A handmill or an upper millstone shall not be taken in pawn, 

for that would be taking someone’s life in pawn.  

 

(7) If a man is found to have kidnapped a fellow Israelite, 

enslaving him or selling him, that kidnapper shall die; thus you 

will sweep out evil from your midst.  

 

(10) When you make a loan of any sort to your countryman, you 

must not enter his house to seize his pledge.  (11) You must 

remain outside, while the man to whom you made the loan brings 

the pledge out to you.  

 

(12) If he is a needy man, you shall not go to sleep in his pledge; 

(13) you must return the pledge to him at sundown, that he may 

sleep in his cloth and bless you; and it will be to your merit before 

the LORD your God.  

 

(14) You shall not abuse a needy and destitute laborer, whether 

a fellow countryman or a stranger in one of the communities of your 

land.   

 
 ישעיהו פרק נח .8

הּו  רֵׁ )ו( ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבחָּׁ
ר  ַח ַחְרֻצבֹות ֶרַשע ַהתֵׁ ַפתֵׁ
ה ְוַשַלח  ֲאֻגדֹות מֹוטָּׁ
ל  ְפִשים ְוכָּׁ ְרצּוִצים חָּׁ

ה  קּו:מֹוטָּׁ  ְתַנתֵׁ
ב  עֵׁ רָּׁ ֹרס לָּׁ ָך)ז( ֲהלֹוא פָּׁ  ַלְחמֶׁ

ִביא   ָבִיתַוֲעִנִיים ְמרּוִדים תָּׁ
 ְוִכִסיתוֹ ָעֹרםִכי ִתְרֶאה 

ְרָך ֹלא ִתְתַעלָּׁם:  ּוִמְבשָּׁ

No, this is the fast I desire: To 

unlock fetters of wickedness, 

And untie the cords of the yoke 

To let the oppressed go free; 

To break off every yoke.  It is 

to share your bread with the 

hungry, And to take the 

wretched poor into your home; 

When you see the naked, to 

clothe him, And not to ignore 

your own kin.

 
 כח פרק בראשית .9
ִדי ֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִאם לֵׁאֹמר ֶנֶדר ַיֲעֹקב ַוִיַדר( כ) ַרִני ִעמָּׁ  ּוְשמָּׁ

ְך ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהֶזה ַבֶדֶרְך ם ִלי ְונַָּׁתן הֹולֵׁ ֱאֹכל לֶׁחֶׁ גֶׁד לֶׁ  ּובֶׁ

לֹום ְוַשְבִתי( כא) :ִלְלֹּבׁש יָּׁה ָאִבי ֵּבית ֶאל ְבשָּׁ ק ְוהָּׁ  ִלי ְיֹקוָּׁ
 :לֵׁאֹלִהים

 
 טו פרק דברים .10

ץ( א) ִנים ֶשַבע ִמקֵׁ ה ַתֲעֶשה שָּׁ ה ְדַבר ְוֶזה( ב) :ְשִמטָּׁ  ַהְשִמטָּׁ
מֹוט ל שָּׁ ה ַבַעל כָּׁ דוֹ  ַמשֵׁ ר יָּׁ ה ֲאׁשֶׁ ת ִיֹגש ֹלא ְּבֵרֵעהּו ַישֶׁ  אֶׁ
א ִכי ָאִחיו ְוֶאת ֵרֵעהּו רָּׁ ה קָּׁ ק ְשִמטָּׁ  :ַליֹקוָּׁ

… every creditor shall remit the due that he claims from his fellow; 

he shall not dun his fellow or kinsman, for the remission 

proclaimed is of the LORD. 
 
 ה פרק שמות .11

יֶכם ַכלּו לֵׁאֹמר ָאִצים ְוַהֹנְגִשים( יג)  ְביֹומוֹ  יֹום ְדַבר ַמֲעשֵׁ
 :ַהֶתֶבן ִבְהיֹות ַכֲאֶשר


