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ספר שמואל ב' ,חלק ב'

חלק א' :בת-שבע
איסור אשת איש
 .1ויקרא כ:י
וְ ִאיׁש אֲ ׁשֶׁ ר ִינ ְַאף ֶׁאת ֵאׁשֶׁ ת ִאיׁש אֲ ׁשֶׁ ר ִינְ ַאף ֶׁאת ֵאׁשֶׁ ת ֵרעֵ הּו
מֹות יּומַ ת ַהנ ֵֹּאף וְ הַ נ ָֹּא ֶׁפת:
If a man commits adultery with a married woman,
committing adultery with another man’s wife, the adulterer
and the adulteress shall be put to death.

 .2משנה סנהדרין יא:א
ֵאּלּו ֵהן ַהנֶׁחֱ נ ִָקין ...וְ הַ בָ א עַ ל ֵאׁשֶׁ ת ִאיׁש...
… These are capital offenses (punishable by strangulation):
…and one who commits adultery with a married woman

 .3רד"ק שמ"ב יא:ב
מֵ עַ ל הַ גָג – הוא ראה אותה מעל הגג שהיתה רוחצת
בביתה.
(ב) ַוי ָָקם דָ וִ ד מֵ עַ ל ִמ ְׁשכָבֹו
ַוי ְִּתהַ לְֵּך עַ ל גַג בֵ ית הַ מֶׁ ֶׁלְך
ַוי ְַרא ִּא ָּׁשה ר ֶֹחצֶ ת מֵּ עַ ל הַ גָּׁג
וְ הָ ִאשָ ה טֹובַ ת ַמ ְר ֶׁאה ְמאֹּד:

(ב) ַוי ָָקם דָ וִ ד מֵ עַ ל ִמ ְׁשכָבֹו
ַוי ְִּתהַ לְֵּך עַ ל גַג בֵ ית הַ מֶׁ ֶׁלְך
ַוי ְַרא [מֵּ עַ ל הַ גָּׁג] ִּאשָּׁ ה רֹחֶ צֶ ת
וְ הָ ִאשָ ה טֹובַ ת ַמ ְר ֶׁאה ְמאֹּד:

 .4גמ' כתובות ט-.ט:
ֵאין הָ ִאשָ ה נֶׁאֱ סֶׁ ֶׁרת עַ ל בַ עְ לָּה בְ עֵ ד ֶׁאחָ ד ֶׁא ָּלא בִ ְׁשנֵי עֵ ִדים ...
וְ כִ י ֵתימָ א מַ עֲשֶ ה שֶ הָּׁ יָּׁה ִּמפְ נֵּי מָּׁ ה ל ֹא אֲ סָּׁ רּוהָּׁ ? הָ ָתם אֹונֶס
מּואל בַ ר נ ְַח ָמ ִני
הֲ וָּׁה וְ ִאיבָ עֵ ית ֵאימָ א כִ י הָ א ְד ָאמַ ר ַרבִ י ְׁש ֵ
ָאמַ ר ַרבִ י יֹונ ָָתן ׇּכל הַ יֹוצֵּ א ְל ִּמלְחֶ מֶ ת בֵּ ית דָּׁ וִּ ד גֵּט כְ ִּריתּות
לְא ְשּתֹו
כֹותב ִּ
ֵּ
A woman is not rendered forbidden to her husband by the
tesitomy of one witness – two are required… And if you
would say with regard to the incident that transpired
involving David and Bathsheba: For what reason did the
Sages not deem her forbidden? She was forced, not willing.
And if you wish to say, alternatively, in accordance with that
which Rabbi Shmuel bar Naḥmani said that Rabbi Yonatan
said: Anyone who goes to a war waged by the royal house
of David writes a bill of divorce to his wife.

 .5רש"י שם
מפני מה לא אסרוה  -על דוד שהרי עדים הרבה ידעו.
Why was Bathsheba not forbidden to David – for there were
…many witnesses, many people knew

 .6משנה סוטה ה:א
בֹוד ִקין אֹותֹו,
אֹותּה ,כְָך הַ מַ ִים ְ
ָ
בֹוד ִקין
כְ ׁשֵ ם ׁשֶׁ הַ מַ יִם ְ
ׁשֶׁ נֶׁאֱ מַ ר (במדבר ה) ּובָ אּוּ ,ובָ אּו.
סּורה לַבֹועֵּ לׁ ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר (שם)
סּורה לַבַ עַ לָּׁ ,כְך אֲ ָּׁ
כְ שֵּ ם שֶ אֲ ָּׁ
נִטמָ ָאה
נִט ְמ ָאה ,וְ ְ
ְ

Just as the water evaluates her fidelity, so too, the water
evaluates his (her alleged paramour), as it is stated: “And
”the water that causes the curse shall enter into her
(Numbers 5:24), and it is stated again: “And the water that
”causes the curse shall enter into her and become bitter
(Numbers 5:27). … just as she is forbidden to her
husband, so too is she forbidden to her paramour, because
the verse states “And is defiled [venitma’a]” (Numbers
5:29).

 .7גמ' שבת נה-:נז.
ִיּקּוחין יֵׁש לְָך בָ ּהְ .ד ָאמַ ר
וְ ֶׁאת ִא ְׁשתֹו ל ַָק ְח ָת ּלְָך ל ְִא ָשה  -ל ִ
לְח ֶמת
לְמ ֶ
מּואל בַ ר נ ְַח ָמנִי ָא ַמר ַר ִבי יֹונ ָָתן :כׇּל ַהיֹוצֵּ א ִּ
ַרבִ י ְׁש ֵ
כֹותב גֵּט כְ ִּריתּות לְ ִּא ְשּתֹו....
בֵּ ית דָּׁ וִּ דֵּ ,
 .8רש"י בבא מציעא נט .ד"ה מדדרש רבא
 ...וספק אשת איש היא ,שהיוצא למלחמת בית דוד גט
כריתות כותב לאשתו על מנת שאם ימות שתהא מגורשת
מעכשיו ,ולא תיזקק ליבם ,וכל אותן הימים היא ספק
מגורשת ,אם מת  -מגורשת מתחילה ,ואם לא מת  -לא
נתגרשה.
 .9תוס' שם
 ...וק' לר"ת דא"כ אין זה 'כל היוצא' אלא דוקא שיש
להם אחין ואין להם בנים .מיהו בקונטרס לאו דוקא נקט
יבם אלא שלא תתעגן
And this is a difficulty for Rabeinu Tam that if this is so, it
is not “all men”, it is only if they had brothers and did not
have children. However, Rashi is not particular when he
”, rather she should not become an Agunah.יבום“ says

 .10רש"י שבת נו
שבקש  -לשכב עמה קודם שקבלה גט שהיה בעלה שולח
לה מן המלחמה ,שאם ימות לא תיזקק ליבום ,או שמא
יהרג ואין מעיד עליו ,ותתעגן אשתו ,או שמא יהא שבוי,
כדאמרינן לקמן :כל היוצא למלחמת בית דוד כו'.
 .11תוספות שם
 ...ומפ' ר"ת דבמלחמת בית דוד היו מגרשין לגמרי בלא
שום תנאי אלא היו עושין הדבר בצנעה כדי שלא יהו
קופצין על נשותיהן לנושאן לכך קרו להו ספק אשת
איש...

