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 גכב:-שמות כא:לז .1
ה  יׁש ׁשֹור אֹו שֶׂ ְגֹנב אִּ י יִּ ם  ְמָכרֹואֹו  ּוְטָבחֹו)לז( כִּ לֵּ ר ְיׁשַׁ קָּׁ ה בָּׁ שָּׁ ֲחמִּ

שֹור  ת הַׁ חַׁ ה:  ְוַאְרַבעתַׁ שֶׂ ת הַׁ חַׁ  צֹאן תַׁ
ת)א(  רֶּ ים: ִאם ַבַמְחתֶּ מִּ ין לֹו דָּׁ ת אֵּ מֵּ ה וָּׁ ב ְוֻהכָּׁ נָּׁ גַׁ א הַׁ צֵּ מָּׁ  ִאם)ב(   יִּ

ׁש ָעָליו מֶּ ים  ָזְרָחה ַהשֶּ מִּ ר דָּׁ ְמכַׁ ין לֹו ְונִּ ם אֵּ ם אִּ לֵּ ם ְיׁשַׁ לֵּ לֹו ׁשַׁ
תֹו:  בָּׁ ְגנֵּ  בִּ

ים  יִּ ה חַׁ ד שֶׂ ד ֲחמֹור עַׁ שֹור עַׁ ה מִּ בָּׁ ְגנֵּ דֹו הַׁ א ְביָּׁ צֵּ מָּׁ א תִּ צֵּ מָּׁ ם הִּ )ג( אִּ
ם  : סְׁשַנִים ְיַׁשלֵּ

 

 ב-כב:ארש"י  .2
ת  רֶׂ ְחתֶׂ מַׁ ם בַׁ  כשהיה חותר את הבית: -)א( אִּ

ין לֹו ָדִמים . כאן הרי הוא כמת מעיקרואין זו רציחה,  - אֵּ
וזה להרגך בא  אם בא להרגך, השכם להרגו,למדתך תורה 

שהרי יודע הוא, שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין 
ממונו בפניו ושותק, לפיכך על מנת כן בא, שאם יעמוד בעל 

 הממון כנגדו יהרגנו:
יו  לָּׁ ׁש עָּׁ מֶׂ שֶׂ ה הַׁ ְרחָּׁ ם זָּׁ ר לך אין זה אלא כמן משל אם ברו -)ב( אִּ

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:
ם  לֵּ ם ְיׁשַׁ לֵּ  הגנב ממון שגנב, ואינו חייב מיתה. -ׁשַׁ

א צֵּ מָּׁ ם הִּ דֹו  )ג( אִּ א ְביָּׁ צֵּ מָּׁ  ברשותו, שלא טבח ולא מכר: -תִּ
ם  לֵּ ם ְיׁשַׁ יִּ ים ְׁשנַׁ יִּ ולא ישלם לו מתים, אלא חיים או דמי  -חַׁ

 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." 
 

 מיכה פרק ב' וג .1
י  ן ּוֹפֲעלֵּ וֶׂ י אָּׁ )ב:א( הֹוי ֹחְׁשבֵּ
ם ְבאֹור  ְׁשְכבֹותָּׁ ל מִּ ע עַׁ רָּׁ
ל  י יֶׁׂש ְלאֵּ ר יֲַׁעשּוהָּׁ כִּ ֹבקֶׂ הַׁ
לּו  זָּׁ דֹות ְוגָּׁ ְמדּו שָּׁ ם: )ב( ְוחָּׁ יָּׁדָּׁ
ר  בֶׂ ְׁשקּו גֶׂ אּו ְועָּׁ שָּׁ ים ְונָּׁ תִּ ּובָּׁ

י יתֹו ְואִּ תֹו: פּובֵּ ֲחלָּׁ  ׁש ְונַׁ

(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. 

 

 שם א'רד"ק  .2
ֲעשּוהָּׁ  ר יַׁ ֹבקֶׂ בהשכמה יעשו המחשבה הרעה שחשבו  -ְבאֹור הַׁ

 כי יש כח בידם לעשוק העניים:
 

 ראב"ע שם ב' .3
ְׁשקּו  בדרך פתוי והונאה ומרמה כי העושק את חבירו  -ְועָּׁ

 בשכרואו  ו אשר הלוהוידמה אותו לערב ולהחזיק בממונ
 אשר השכירו:

 

 מיכה פרק ג .4
א  ְמעּו נָּׁ ר ׁשִּ ֹאמַׁ ל)א( וָּׁ ית ִיְשָראֵּ י בֵּ י ַיֲעֹקב ּוְקִצינֵּ ם  ָראׁשֵּ כֶׂ ֲהלֹוא לָּׁ

ט: )ב(  ְׁשפָּׁ מִּ ת הַׁ ת אֶׂ עַׁ דַׁ י עֹוָרם לָּׁ י ָרע ֹגְזלֵּ י טֹוב ְוֹאֲהבֵּ ֹשְנאֵּ
ם יהֶּ ֲעלֵּ ר אָּׁ  מֵּ ֲאׁשֶׂ ם: )ג( וַׁ ְצמֹותָּׁ ל עַׁ עַׁ ם מֵּ רָּׁ י ּוְׁשאֵּ מִּ ר עַׁ ְכלּו ְׁשאֵּ

ר  ֲאׁשֶׂ ְרשּו כַׁ חּו ּופָּׁ צֵּ ם פִּ יהֶׂ ְצֹמתֵּ ת עַׁ יטּו ְואֶׂ ְפׁשִּ ם הִּ יהֶׂ ֲעלֵּ ם מֵּ ְועֹורָּׁ
ת: חַׁ לָּׁ ר ְבתֹוְך קַׁ שָּׁ יר ּוְכבָּׁ סִּ  ...בַׁ

ל  אֵּ ְשרָּׁ ית יִּ י בֵּ ינֵּ ֲעֹקב ּוְקצִּ ית יַׁ י בֵּ אׁשֵּ א זֹאת רָּׁ ְמעּו נָּׁ )ט( ׁשִּ
ְיׁשָּׁ  ל  הַׁ ת כָּׁ ט ְואֵּ ְׁשפָּׁ ים מִּ ֲעבִּ ֲמתַׁ ים הַׁ מִּ יֹון ְבדָּׁ ה צִּ ׁשּו: )י( ֹבנֶׂ קֵּ ה ְיעַׁ רָּׁ

יר  ְמחִּ יהָּׁ בִּ ְׁשֹפטּו ְוֹכֲהנֶׂ ד יִּ יהָּׁ ְבֹׁשחַׁ אׁשֶׂ ה: )יא( רָּׁ ְולָּׁ ִּם ְבעַׁ לַׁ ירּוׁשָּׁ וִּ
ק  אֹמר ֲהלֹוא ְיקֹוָּׁ נּו לֵּ עֵּ שָּׁ ק יִּ ל ְיקֹוָּׁ ְקֹסמּו ְועַׁ ף יִּ סֶׂ יהָּׁ ְבכֶׂ יאֶׂ יֹורּו ּוְנבִּ

ינּו רָּׁ  לֵּ בֹוא עָּׁ נּו לֹא תָּׁ ְרבֵּ ה: )יב( ְבקִּ ה עָּׁ ם ִצּיֹון ָשדֶּ ן ִבְגַלְלכֶּ ָלכֵּ
ׁש ִוירּוָׁשַלִם ִעִּיין ִתְהיֶּה ְוַהר ַהַבִית ְלָבמֹות ָיַער ָחרֵּ  : פתֵּ

 

 בעמוס  .5
ה לֹא  עָּׁ ְרבָּׁ ל אַׁ ל ְועַׁ אֵּ ְשרָּׁ י יִּ ְׁשעֵּ ה פִּ ל ְׁשֹלׁשָּׁ ק עַׁ ר ְיקֹוָּׁ מַׁ )ו( ֹכה אָּׁ

נּו  יבֶׂ ְביֹוֲאׁשִּ ף ַצִדיק ְואֶּ סֶּ  :ן ַבֲעבּור ַנֲעָלִיםַעל ִמְכָרם ַבכֶּ
 

 נח:דמדרש תנחומא  .6
הואיל וזן את הבריות שבע שנים, נקרא צדיק,  יוסףוכן 

יק )עמוס ב ו( דִּ ף צַׁ סֶׂ כֶׂ ם בַׁ ְכרָּׁ ל מִּ  ...שנאמר עַׁ
 

 רש"י שם .7
היו מוכרי' את מי שהיה  הדיינין -)ו( על מכרם בכסף צדיק 

 זכאי בדין בכסף שוחד שהיו מקבלים מיד בעל דינו:
 

 פרק חעמוס  .8
אֹמר  ץ: )ה( לֵּ רֶׂ י אָּׁ יֵּ ית ֲענִּ ְׁשבִּ ְביֹון ְולַׁ ים אֶׂ ֹשֲאפִּ ְמעּו זֹאת הַׁ )ד( ׁשִּ

ר  ה בָּׁ ְפְתחָּׁ ת ְונִּ בָּׁ שַׁ ר ְוהַׁ בֶׂ ה שֶׂ ירָּׁ ְׁשבִּ ׁש ְונַׁ ֹחדֶׂ ֲעֹבר הַׁ י יַׁ תַׁ ְלַהְקִטין מָּׁ
ל קֶּ יָפה ּוְלַהְגִדיל ׁשֶּ י ִמְרָמה אֵּ ת מֹאְזנֵּ ף : )ו( ּוְלַעּוֵּ סֶּ ִלְקנֹות ַבכֶּ

ְביֹון ַבֲעבּור ַנֲעָלִיםדַ  ק  ִלים ְואֶּ ע ְיקֹוָּׁ ְׁשבַׁ יר: )ז( נִּ ְׁשבִּ ר נַׁ ל בַׁ פַׁ ּומַׁ
ל זֹאת לֹא  עַׁ ם: )ח( הַׁ יהֶׂ ֲעשֵּ ל מַׁ ח כָּׁ צַׁ נֶׂ ח לָּׁ ְׁשכַׁ ם אֶׂ ֲעֹקב אִּ ְגאֹון יַׁ בִּ
ה  ְגְרׁשָּׁ ּה ְונִּ ֹאר ֻכלָּׁ ה כָּׁ ְלתָּׁ ּה ְועָּׁ ב בָּׁ ל יֹוׁשֵּ ל כָּׁ בַׁ ץ ְואָּׁ רֶׂ אָּׁ ז הָּׁ ְרגַׁ תִּ

ְׁשְקעָּׁ  ם: סְונִּ יִּ ְצרָּׁ יאֹור מִּ  ה כִּ

 


