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 ויקרא כ:י .1
ת ֵרֵעהּו  ת ֵאׁשֶׁ ר ִיְנַאף אֶׁ ת ִאיׁש ֲאׁשֶׁ ת ֵאׁשֶׁ ר ִיְנַאף אֶׁ ְוִאיׁש ֲאׁשֶׁ

ת: ָאפֶׁ  מֹות יּוַמת ַהנֵֹּאף ְוַהנֹּ
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. 
 

 יא:אמשנה סנהדרין  .2
ֱחָנִקין ת ִאיׁש... ֵאּלּו ֵהן ַהנֶׁ  ... ְוַהָבא ַעל ֵאׁשֶׁ

These are capital offenses (punishable by strangulation): … 

and one who commits adultery with a married woman… 

 

 שמ"ב יא:ב רד"ק .3
הוא ראה אותה מעל הגג שהיתה רוחצת  – ֵמַעל ַהָגג

 בביתה.
 

)ב( ַוָיָקם ָדִוד ֵמַעל ִמְׁשָכבֹו 
ְך ַעל ַגג ְתַהלֵּ ְך  ַויִּ לֶׁ  ֵבית ַהמֶׁ

ג ַעל ַהגָּׁ ה ֹרֶחֶצת מֵּ שָּׁ  ַוַיְרא אִּ
ה ְמאֹּד: ְוָהִאָשה  טֹוַבת ַמְראֶׁ

)ב( ַוָיָקם ָדִוד ֵמַעל ִמְׁשָכבֹו 
ְך ַעל ַגג ְתַהלֵּ ְך  ַויִּ לֶׁ  ֵבית ַהמֶׁ

ה ֹרֶחֶצת שָּׁ ג[ אִּ ַעל ַהגָּׁ  ַוַיְרא ]מֵּ
ה ְמאֹּד:  ְוָהִאָשה טֹוַבת ַמְראֶׁ

 

 ט:-ט.כתובות גמ'  .4
ָּלא ִבְׁשֵני ֵעִדים ֵאין ָהִאָשה ָחד אֶׁ ת ַעל ַבְעָלּה ְבֵעד אֶׁ רֶׁ ֱאסֶׁ ...  נֶׁ
רּוהָּׁ ְוִכי ֵתיָמא  ה לֹא ֲאסָּׁ י מָּׁ ְפנֵּ יָּׁה מִּ אֹוֶנס ָהָתם  ?ַמֲעֶשה ֶשהָּׁ

ה ְוִאיָבֵעית ֵאיָמא ִכי ָהא ְדָאַמר ַרִבי ְׁשמּוֵאל ַבר ַנְחָמִני  ֲהוָּׁ
א ְלמִּ ָאַמר ַרִבי יֹוָנָתן  ל ַהיֹוצֵּ יתּות כׇּ ט ְכרִּ ד גֵּ וִּ ית דָּׁ ְלֶחֶמת בֵּ

ְשּתֹו ב ְלאִּ  כֹותֵּ
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. 

 

 שםרש"י  .5
 .שהרי עדים הרבה ידעועל דוד  -מפני מה לא אסרוה 

Why was Bathsheba not forbidden to David – for there were 

many witnesses, many people knew… 
 

 ה:אסוטה משנה  .6

ַהַמִים בֹוְדִקין אֹוָתּה, ָכְך ַהַמִים בֹוְדִקין אֹותֹו,  ְכֵׁשם ׁשֶׁ
ֱאַמר )במדבר ה( ּוָבאּו, ּוָבאּו.  נֶׁ  ׁשֶׁ

ה  ְך ֲאסּורָּׁ ה ַלַבַעל, כָּׁ ם ֶשֲאסּורָּׁ לְכשֵּ ֱאַמר )שם( ַלבֹועֵּ נֶׁ , ׁשֶׁ
 ִנְטְמָאה, ְוִנְטָמָאה

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). 
 

 נז.-נה:שבת גמ'  .7
ת ִאְׁשתֹו ָלַקְחָת ְּלָך ְלִאָשה  ְדָאַמר . ִליּקּוִחין ֵיׁש ְלָך ָבּה -ְואֶׁ

ְלֶחֶמת  :ַרִבי ְׁשמּוֵאל ַבר ַנְחָמִני ָאַמר ַרִבי יֹוָנָתן א ְלמִּ ל ַהיֹוצֵּ כׇּ
ְשּתֹו. יתּות ְלאִּ ט ְכרִּ ב גֵּ ד, כֹותֵּ וִּ ית דָּׁ  ...בֵּ

 

 נט. ד"ה מדדרש רבאמציעא בבא רש"י  .8
וספק אשת איש היא, שהיוצא למלחמת בית דוד גט ... 

על מנת שאם ימות שתהא מגורשת כריתות כותב לאשתו 
, וכל אותן הימים היא ספק מעכשיו, ולא תיזקק ליבם

לא  -מגורשת מתחילה, ואם לא מת  -מגורשת, אם מת 
 נתגרשה.

 

 תוס' שם .9
אלא דוקא שיש  'היוצאכל 'וק' לר"ת דא"כ אין זה ... 

מיהו בקונטרס לאו דוקא נקט  .להם אחין ואין להם בנים
  אלא שלא תתעגןיבם 

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 

says “יבום”, rather she should not become an Agunah. 

 

  נורש"י שבת  .10
לשכב עמה קודם שקבלה גט שהיה בעלה שולח  -שבקש 

לה מן המלחמה, שאם ימות לא תיזקק ליבום, או שמא 
יהרג ואין מעיד עליו, ותתעגן אשתו, או שמא יהא שבוי, 

 ית דוד כו'.כדאמרינן לקמן: כל היוצא למלחמת ב
 

 שםתוספות  .11
היו מגרשין לגמרי בלא ומפ' ר"ת דבמלחמת בית דוד ... 

אלא היו עושין הדבר בצנעה כדי שלא יהו  שום תנאי
קופצין על נשותיהן לנושאן לכך קרו להו ספק אשת 

 ... איש

  


