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The Crimes of Naval – Part 2
ַרּבּו עֲבָ ִדים הַ ִמ ְתפָ ְרצִ ים ִאיׁש ִמפְ נֵי אֲ ֹדנָיו
 .1רש"י שם
(י) מי דוד  -מה הוא חשוב שאתן לו את שלי הלא מרות
המואביה בא:
 .2מצודת דוד שם
היום רבו  -בעת ההיא נתרבו עבדים המתחזקים כל איש
מול פני אדוניו לומר לאדונו אני גדול ממך וכן דוד חושב
עצמו לגדול ממני עד שאתן לו מתן:
 .3מלבי"ם שם
 ...מי דוד ומי בן ישי ,ר"ל אינו חשוב לא מצד עצמו ,ולא
מצד אבותיו ,שלא נודע בשם ,רק כל הנודע ממנו הוא
שהוא אשר הרים יד במלך ומצד זה הוא מפורסם ,ומצד
זה יעוז לדבר עתק... .

 .5מלכים ב פרק ד
יאים צָּׁ ע ֲָּׁקה אֶ ל אֱ לִ ישָּׁ ע
ְשי בְ נֵׁי הַ נְבִ ִ
(א) וְ ִא ָּׁשה ַאחַ ת ִמנ ֵׁ
ישי מֵׁ ת וְ אַ ָּׁתה י ַָּׁדעְ ָּׁת כִ י עַ בְ ְדָך הָּׁ יָּׁה י ֵָּׁׁרא אֶ ת
לֵׁאמֹר עַ בְ ְדָך ִא ִ
ֹׁשה ּבָ א ל ַָקחַ ת אֶׁ ת ְׁשנֵי יְ ל ַָדי לוֹ ַלעֲבָ ִדים:
יְ קֹוָּׁ ק וְ הַ נ ֶׁ
 .6נחמיה פרק ה
הּודים:
ְשיהֶ ם גְ ד ֹולָּׁה אֶ ל אֲ חֵׁ יהֶ ם הַ יְ ִ
(א) וַ ְת ִהי צַ ע ֲַקת הָּׁ עָּׁ ם ּונ ֵׁ
נִקחָּׁ ה ָּׁדגָּׁן
(ב) וְ יֵׁש אֲ ֶשר א ְֹמ ִרים בָּׁ נֵׁינּו ּובְ נֹתֵׁ ינּו אֲ נ ְַחנּו ַר ִבים וְ ְ
וְ נֹאכְ לָּׁה וְ ִנ ְחיֶה( :ג) וְ יֵׁש אֲ ֶשר א ְֹמ ִרים ְשדֹתֵׁ ינּו ּוכְ ָּׁר ֵׁמינּו
ּובָּׁ ֵׁתינּו אֲ נ ְַחנּו ע ְֹר ִבים וְ ִנ ְקחָּׁ ה ָּׁדגָּׁן בָּׁ ָּׁרעָּׁ ב( :ד) וְ יֵׁש אֲ שֶ ר
א ְֹמ ִרים לָּׁוִ ינּו כֶסֶ ף לְ ִמ ַדת הַ מֶ לְֶך ְשדֹתֵׁ ינּו ּוכְ ָּׁרמֵׁ נּו( :ה) וְ עַ ָּׁתה
כִ בְ שַ ר ַאחֵׁ ינּו בְ ָּׁש ֵׁרנּו כִ בְ נֵׁיהֶ ם בָּׁ נֵׁינּו וְ ִהנֵה אֲ נ ְַחנּו כֹבְ ִׁשים אֶׁ ת
ּבָ נֵינּו וְ אֶׁ ת ּבְ נ ֵֹתינּו ַל ֲעבָ ִדים וְ יֵׁש ִמּבְ נֹתֵ ינּו נִ כְ ּבָ ׁשוֹת וְ אֵ ין לְ אֵ ל
ּושדֹתֵ ינּו ּוכְ ָרמֵ ינּו לַאֲ חֵ ִרים :
יָדֵ נּו ְ

 .4רד"ק שם
המתפרצים  -לברוח ולמרוד איש מפני אדניו:
 .7דברים פרק כד
(ו) ֹלא יַחֲ בֹל ֵרחַ יִ ם ו ָָרכֶׁב כִ י נֶפֶ ש הּוא חֹבֵׁ ל :ס
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(6) A handmill or an upper millstone shall not be taken in pawn,
for that would be taking someone’s life in pawn.

(ז) כִ י יִ מָּׁ צֵׁ א ִאיש ֹגנֵב נֶׁפֶׁ ׁש מֵׁ אֶ חָּׁ יו ִמבְ נֵׁי יִ ְש ָּׁראֵׁ ל וְ ִה ְתעַ מֶׁ ר ב ֹו
ּומכָ רוֹ ּומֵׁ ת הַ ַגנָּׁב הַ הּוא ּובִ עַ ְר ָּׁת הָּׁ ָּׁרע ִמ ִק ְרבֶ ָך:
ְ

(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.

(י) כִ י תַ שֶ ה בְ ֵׁרעֲָך מַ שַ את ְמאּומָּׁ ה ֹלא תָ בֹא אֶׁ ל ּבֵ יתוֹ ַל ֲעבֹט
ֲעבֹט ֹו( :יא) בַ חּוץ ַת ֲעמֹד וְ הָּׁ ִאיש אֲ שֶ ר אַ ָּׁתה נ ֶֹשה ב ֹו יו ִֹציא
אֵׁ לֶיָך אֶ ת הַ עֲבוֹט הַ חּוצָּׁ ה:
(יב) וְ ִאם ִאיש עָּׁ נִי הּוא ֹלא ִת ְׁשכַב ּבַ ֲעבֹטוֹ( :יג) הָּׁ שֵׁ ב ָּׁת ִשיב
ל ֹו אֶ ת הַ עֲבוֹט כְ בוֹא הַ שֶ מֶ ש וְ שָּׁ כַב בְ שַ לְ מָּׁ ת ֹו ּובֵׁ רֲ ֶכ ָּׁך ּולְ ָך
ִת ְהיֶה ְצ ָּׁד ָּׁקה לִ פְ נֵׁי יְ קֹוָּׁ ק אֱ ֹלהֶ יָך:
(יד) ֹלא תַ ֲעׁשֹק ָשכִ יר עָ נִ י וְ אֶׁ בְ יוֹן מֵׁ ַאחֶ יָך א ֹו ִמג ְֵׁרָך אֲ ֶשר
ַאר ְצָך בִ ְשעָּׁ ֶריָך( :טו) בְ יוֹמ ֹו ִת ֵׁתן ְשכָּׁר ֹו וְ ֹלא תָּׁ בוֹא עָּׁ לָּׁיו
בְ ְ
הַ שֶ מֶ ש כִ י עָּׁ נִי הּוא וְ אֵׁ לָּׁיו הּוא נֹשֵׁ א אֶ ת נַפְ ש ֹו וְ ֹלא יִ ְק ָּׁרא עָּׁ לֶיָך
אֶ ל יְ קֹוָּׁ ק וְ הָּׁ יָּׁה בְ ָך חֵׁ ְטא:
 .8ישעיהו פרק נח
(ו) הֲ לוֹא זֶ ה צוֹם אֶ בְ חָּׁ ֵׁרהּו
פַ ֵׁתחַ חַ ְרצֻבוֹת ֶרשַ ע הַ ֵׁתר
אֲ גֻדוֹת מוֹטָּׁ ה וְ שַ לַח
צּוצים חָּׁ פְ ִשים וְ ָּׁכל
ְר ִ
מוֹטָּׁ ה ְתנ ֵַׁתקּו:
(ז) הֲ לוֹא פָּׁ רֹס ל ָָּּׁׁרעֵׁ ב ל ְַחמֶׁ ָך
רּודים ָּׁתבִ יא בָ יִ ת
וַ עֲנִ יִ ים ְמ ִ
כִ י ִת ְראֶ ה עָ רֹם וְ כִ ִסיתוֹ
ּומבְ שָּׁ ְרָך ֹלא ִת ְתעַ לָּׁם:
ִ

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.

 .9בראשית פרק כח
ּושמָּׁ ַר ִני
ֹלהים עִ מָּׁ ִדי ְ
(כ) וַ יִ ַדר ַי ֲעקֹב נ ֶֶדר לֵׁאמֹר ִאם יִ ְהיֶה אֱ ִ
בַ ֶד ֶרְך הַ זֶ ה אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ה ֹולְֵׁך וְ נָּׁתַ ן לִ י לֶׁחֶׁ ם לֶׁאֱ כֹל ּובֶׁ גֶׁד

(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.

לִ לְ ּבֹׁש( :כא) וְ ַשבְ ִתי בְ ָּׁשלוֹם אֶ ל ּבֵ ית ָאבִ י וְ הָּׁ יָּׁה יְ קֹוָּׁ ק לִ י
ֵׁאֹלהים:
ל ִ
 .10דברים פרק טו
(א) ִמ ֵׁקץ ֶשבַ ע ָּׁשנִים ַתע ֲֶשה ְש ִמטָּׁ ה( :ב) וְ זֶ ה ְדבַ ר הַ ְש ִמטָּׁ ה
שָּׁ מוֹט כָּׁל בַ עַ ל מַ ֵׁשה יָּׁד ֹו אֲ ֶׁׁשר י ֶַׁשה ּבְ ֵרעֵ הּו ֹלא יִ גֹש אֶׁ ת
ָאחיו כִ י ָּׁק ָּׁרא ְש ִמטָּׁ ה לַיקֹוָּׁ ק:
ֵרעֵ הּו וְ אֶ ת ִ

;… 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.

 .11שמות פרק ה
ָאצים לֵׁאמֹר כַ לּו מַ ע ֲֵׁשיכֶם ְדבַ ר יוֹם בְ יוֹמ ֹו
(יג) וְ הַ נֹגְ ִשים ִ
כַאֲ שֶ ר בִ ְהיוֹת הַ ֶתבֶ ן:

