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מיהו אוריה?
 .12פרק כג
מנִי ס
(לז) צֶ לֶק הָ עַ ֹּ
יֹואב בֶ ן צְ רֻ יָה :ס
נ ְַח ַרי הַ ְּב ֵאר ִֹּתי נֹשֵׂ א כְ לֵׂ י ָ
ירא ַהי ְִּת ִרי ג ֵָׂרב ַהי ְִּת ִרי :ס
(לח) עִ ָ
ֹלשים וְ ִשבְ עָ ה :פ
אּוריָה הַ ִח ִתי כֹל ְש ִ
(לט) ִ
 .13דהי"א יא
יֹואב בֶ ן צְ רּויָה:ס
(לט) צֶ לֶק הָ עַ מֹונִי נ ְַח ַרי הַ בֵ ר ִֹּתי נֹשֵׂ א כְ לֵׂי ָ
ירא הַ י ְִּת ִרי ג ֵָׂרב ַהיִ ְּת ִרי :ס
(מ) עִ ָ
אּוריָה הַ ִח ִתי זָבָ ד בֶ ן ַא ְחלָי :ס
(מא) ִ
 .14דהי"א כז:ל
(ל) וְ עַ ל ַהגְ מַ לִים אֹובִ יל הַ ִי ְּש ְּמעֵ לִי וְ עַ ל הָ אֲ תֹנֹות י ְֶח ְדיָהּו
הַ מֵׂ ֹרנ ִֹתי :ס
 .15שמ"א כו:ו
וַ יַעַ ן דָ וִ ד וַ י ֹאמֶ ר ֶאל אֲ ִחימֶ לְֶך הַ ִח ִתי וְ ֶאל אֲ ִבישַ י בֶ ן צְ רּו ָיה
יֹואב ֵׂלאמֹר ִמי י ֵֵׂׂרד ִא ִתי ֶאל שָ אּול ....
אֲ ִחי ָ
 .16שמ"א כא:ח
ּושמֹו
וְ שָ ם ִאיש מֵׂ עַ בְ ֵׂדי שָ אּול בַ יֹום הַ הּוא נֶעְ צָ ר ִלפְ נֵׂי ְיקֹוָק ְ
ד ֵֹּאג הָ אֲ ד ִֹּמי ַא ִביר הָ רֹעִ ים אֲ ֶשר לְשָ אּול:
 .17שמ"ב טו
(יח ) וְ כָ ל עֲבָ דָ יו עֹבְ ִרים עַ ל יָדֹו וְ כָל הַ כְ ֵׂר ִתי וְ כָל הַ פְ ֵׂל ִתי וְ כָ ל
הַ גִ ִתים שֵ ש מֵ אֹות ִאיש אֲ שֶ ר בָ אּו בְ ַרגְ לֹו ִמגַת עֹבְ ִרים עַ ל
פְ נֵׂי הַ ֶמלֶ ְך( :יט) ַוי ֹאמֶ ר הַ מֶ ֶלְך ֶאל ִא ַתי הַ גִ ִתי ָל ָמה ֵׂתלְֵׂך גַם
ַא ָתה ִא ָתנּו שּוב וְ שֵׂ ב עִ ם הַ מֶ לֶ ְך כִ י נָכְּ ִרי ַא ָתה וְ גַם גֹלֶ ה ַא ָתה
בֹואָך וְ ַהיֹום אֲ נִיעֲָך עִ ָמנּו ָל ֶלכֶת וַאֲ נִ י
לִמקֹומֶ ָך( :כ) ְתמֹול ֶ
ְ
הֹולְֵׂך עַ ל אֲ שֶ ר אֲ נִ י הֹולְֵׂך שּוב וְ הָ שֵׂ ב ֶאת ַא ֶחיָך עִ מָ ְך חֶ סֶ ד
וֶאֱ מֶ ת( :כא) ַויַעַ ן ִא ַתי ֶאת הַ ֶמלְֶך וַי ֹאמַ ר חַ י יְ קֹוָק וְ חֵׂ י אֲ ֹד ִני
הַ מֶ לְֶך כִ י בִ ְמקֹום אֲ שֶ ר ִי ְהיֶה שָ ם אֲ ֹד ִני הַ מֶ ֶלְך ִאם לְמָ ֶות ִאם
לְחַ יִים כִ י שָ ם יִ ְהיֶה עַ ְב ֶדָך( :כב) וַי ֹאמֶ ר ָדוִ ד ֶאל ִא ַתי לֵׂ ְך
וַ ֲעבֹר וַ ַי ֲעבֹר ִא ַתי הַ גִ ִתי וְ כָל אֲ נָשָ יו וְ כָ ל הַ טַ ף אֲ שֶ ר ִאתֹו:
 .18רד"ק שמ"א כא:ח
דואג האדומי  -גר בארץ אדום לפיכך קראו אדומי וכן
אוריה החתי יתרא הישמעאלי אתי הגיתי מיוחסי' על
שם מקומם שהיו ַגרים בהם:
 .19רד"ק שמ"ב יב:ל
 ...ותימה הוא מה הצריכם לומר כי אתי הגתי היה גוי?
אם מפני שקראו גתי הנה עובד אדום הגתי היה לוי וקראו
גתי לפי שהתגורר בגת וכן אתי ישראל היה אלא שהיה
מתגורר בגת ורבים מישראל עמו כמו שאומר כשבא אל
דוד כשהיה בורח מפני אבשלום וְ כָל הַ גִ ִתים שֵׂ ש מֵׂ אֹות

ִאיש היתכן לומר כי כל אלו היו פלשתים שהיו באים
לעזור אל דוד? ועוד שאמר וְ כָל ַה ַטף אֲ ֶשר ִאתֹו בודאי
מישראל היו כלם אלא שהיו מתגוררי' בגת קודם שלקחה
דוד מיד פלשתי' או אחר שלקחה .ואם מפני שאמר לו דוד
כִ י נָכְ ִרי ַא ָתה ר"ל נכרי מארץ אחרת לפי שהי' גר בגת כמו
בֹואָך וְ ַהיֹום אֲ נִיעֲָך כי מה טעם שאמר לו
שאמר לו ְתמֹול ֶ
שוב עם המלך כי גוי אתה ...
 .20רש"י שם
כי נכרי אתה  -ואנחנו בורחים מאין צידה ומזון ומתוך
שאתה נכרי לא תמצא מרחמים:
 .21אלשיך שם
הנה יראה מרבותינו ז"ל (עי' רד"ק) כי גוי היה הוא וכל
הגתים ,ולפי זה אומרו כי נכרי אתה הוא כמשמעו ,ולפי
פשוטו יהיה ,נכרי אתה שהוא נכרי אצלם ,אך הוא יהודי
אלא שנתגורר בגת,
 .22גמ' עבודה זרה מד.
דכתיב :ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו ומשקלה ככר
זהב ,ומי שרי? איסורי הנאה נינהו! אמר רב נחמן :איתי
הגיתי בא וביטלה.
 .23ילקוט שמעוני שמואל ב רמז קמא
 ...ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן
איש גר עמלקי אנכי .נזכר דוד באותה שעה מה שנאמר
למשה רבינו אם יבא אחד מכל אוה"ע ויתגייר שיקבלו
אותו ומזרעו של עמלק אל יקבלו אותו ,ואמר לו דמך על
ראשך כי פיך ענה בך לכך נאמר מדור דור .אמר רבי יצחק
בנו של דואג האדומי היה ואמר לו דמך על ראשך הרבה
דמים שפכת בנוב עיר הכהנים ,ואית דאמרי דואג עצמו
היה דמיך כתיב הרבה דמים שפכת...
 .24גמ' קידושין עו.
בֹוד ִקין ל ֹא ִמן ַה ִמזְ בֵׂ ַח ּול ְַמעְ לָה ַ ...ר ִבי חֲ נִ ינָא
משנהֵׂ :אין ְ
אֹומר ַאף ִמי ֶש ָהיָה מּוכְ ָתב ְב ִא ְס ְט ַר ְטיָא שֶ ל
ֵׂ
בֶ ן ַאנ ְִטיגְ נֹוס
מֶ לְֶך
With regard to these investigations, one need not
investigate from the altar and above. Rabbi Ḥanina ben
Antigonus says: Even the descendants of one who was
written in the army list [be’isteratya] of the Jewish king do
not need to have their lineage investigated.

 .25גמ' שם עו:
מּואל בַ חֲ יָילֹות ֶשל בֵׂ ית ָדוִ ד...
הּודה ָא ַמר ְש ֵׂ
ָאמַ ר ַרב ְי ָ
וְ הָ ִאי ָכא צֶ לֶק ָהעַ מֹונִי ַמאי לָ או ְד ָא ֵׂתי ֵׂמעַ מֹון? לָא ְּדי ֵָתיב
בְּ עַ מֹון
אּוריָה ַה ִח ִתי ַמאי לָאו ְד ָא ֵׂתי ֵׂמ ֵׂחת? לָא ְּדי ֵָתיב
וְ הָ ִאי ָכא ִ
בְּ חֵ ת
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built them, as [I Kings 11:7] states: "And then, Solomon
built a platform."

שבע-אוריה ובת
אברהם
שבע-בת
 ו ַָת ָמת שָ ָרה- ב:אּוריָה בר' כג
ִ  ו ִַת ְשמַ ע ֵאשֶ ת- כו:יא
בְ ִק ְריַת ַא ְרבַ ע ִהוא חֶ בְ רֹון
אּוריָה ִאישָ ּה
ִ כִ י מֵׂ ת
בְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן ַויָב ֹא ַאבְ ָרהָ ם
:ל ְִּספֹּד לְּשָ ָרה וְּ לִבְּ כ ָֹּתּה
:ו ִַת ְּספֹּד עַ ל בַ עְּ לָּה

 זוהר הקדמה דף ח' ע"ב.28
אּוריָה לָא ָק ִריב בָ ּה לְעָ ְל ִמין ְד ָהא ְש ִמי ָח ִתים
ִ וְ ָגלֵׂי ֳקדָ ַמי ְד
 ְּש ִמי ָחתּום,אּוריָהּו
ִ  ּוכְ ִתיב,אּוריָה
ִ  כְ ִתיב.דּותא
ָ ֲבְ ַגּוֵׂיּה ל ְַסה
. ְּדלָא ִש ֵמש בָ ּה ְּלעָ ְּל ִמין,בַ הֲ דֵ יּה
And it is known to Me for certain that Uriah never touched
her. Because My name is sealed in him as a witness. For it
is written 'Uriah,' אּוריָה
ִ . And it can also be written Uriahu
(אּוריָהּו
ִ ), 'to show that he is sealed by My Name that he never
slept with her.'

 דברים כד.29
(ה) כִ י ִי ַקח ִאיש ִא ָשה חֲ ָד ָשה ל ֹּא יֵצֵ א בַ צָ בָ א וְ ל ֹא ַי ֲעבֹר עָ לָ יו
ְלכָל דָ בָ ר נ ִָקי י ְִּהיֶה לְּבֵ יתֹו ָשנָה ֶא ָחת וְ ִש ַמח ֶאת ִא ְשתֹו
:אֲ שֶ ר ל ָָקח
When a man has taken a bride, he shall not go out with the
army or be assigned to it for any purpose; he shall be
exempt one year for the sake of his household, to give
happiness to the woman he has married.

ימא הָ כִ י נ ֵָׂמי ְּדי ֵָתיב בְּ גַת וְּהָ א
ָ וְ הָ ִאיכָ א ִא ַתי הַ גִ ִתי? וְ כִ י ֵׂת
?)יתי בָ א ּובִ ְּטלָּה (לע"ז
ִ ִָאמַ ר ַרב נ ְַּחמָ ן ִא ַתי הַ ג
וְ עֹוד ָאמַ ר ַרב ְיהּודָ ה ָאמַ ר ַרב ַא ְרבַ ע מֵׂ אֹות ְיל ִָדים הָ יּו לֹו
תֹואר הָ יּו וְ כּולָם ִמ ְס ַתפְ ִרים קֹומֵׂ י
ַ
לְדָ וִ ד וְ כּולָ ם בְ נֵׂי ְי ַפת
יֹושבִ ים בִ ְקרֹונִיֹות שֶ ל זָ הָ ב
ְ לֹורית ָהיּו וְ כּו ָלם
ִ ְּומג ְַדלִים ב
ְ
וְ הָ יּו ְמהַ לְכִ ים בְ ָראשֵׂ י גְ יָיסֹות וְ ֵׂהן הֵׂ ן בַ ֲע ֵׂלי ֶאגְ רֹופִ ים שֶ ל
עֹותי עָ לְ ָמא
ֵׂ ַבֵׂ ית דָ וִ ד? ְד ָאזְ לִי לְב
: גמ' יבמות כד.26
יח כַיֹוצֵׂ א בֹו ל ֹא
ַ ָתנּו ַרבָ נַן ֵׂאין ְמ ַקבְ לִ ין ג ִֵׂרים לִימֹות הַ מָ ִש
ִקבְ לּו ג ִֵׂרים ל ֹא ִבימֵׂ י ָדוִ ד וְ ל ֹא בִ ימֵׂ י ְשֹלמֹה
The Sages taught: Converts are not accepted in the days of
the Messiah. Similarly, they did not accept converts in the
days of King David or in the days of King Solomon.

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה יג.27
 לְפִ יכְָך ל ֹא ִקבְ לּו בֵׂ ית ִדין ג ִֵׂרים כָל יְמֵׂ י ָדוִ ד:הלכה טו
 ּובִ ימֵׂ י ְשֹלמֹה שֶ מָ א. בִ ימֵׂ י דָ וִ ד שֶ מָ א ִמן הַ פַ חַ ד חָ זְ רּו.ּושֹלמֹה
ְ
.בִ ְשבִ יל הַ מַ ְלכּות וְ הַ טֹובָ ה וְ הַ גְ ֻדלָה שֶ הָ יּו בָ ּה י ְִש ָר ֵׂאל חָ זְ רּו
שֶ כָל הַ חֹוזֵׂר ִמן הָ עַ כּו''ם בִ ְש ִביל דָ בָ ר מֵׂ הַ בְ לֵׂ י ָהעֹולָם ֵׂאינֹו
 וְ ַאף עַ ל פִ י כֵׂ ן הָ יּו ג ִֵׂרים ַה ְרבֵׂ ה ִמ ְת ַגי ְִרים ִבימֵׂ י.ִמג ֵֵׂׂרי הַ צֶ ֶדק
חֹוש ִשין
ְ
 וְ הָ יּו בֵׂ ית ִדין הַ גָדֹול.ּוש ֹלמֹה ִבפְ נֵׂי הֶ ְדיֹוטֹות
ְ דָ וִ ד
אֹותן ַאחַ ר שֶ ָטבְ לּו ִמכָ ל מָ קֹום וְ ל ֹא ְמ ָק ְרבִ ין
ָ דֹוחין
ִ לָהֶ ם ל ֹא
:יתם
ָ אֹותן עַ ד שֶ ֵׂת ָר ֶאה ַאחֲ ִר
ָ
 וְ כֵׂן ִש ְמשֹון גִ יֵׂר. ּולְפִ י שֶ גִ יֵׂר ְשֹלמֹה נ ִָשים ּונְשָ ָאן:הלכה טז
 וְ הַ דָ בָ ר יָדּועַ שֶ ל ֹא חָ זְ רּו ֵׂאלּו ֶאלָא בִ ְשבִ יל דָ בָ ר וְ ל ֹא.וְ נָשָ א
עַ ל פִ י בֵׂ ית ִדין גִ ְירּום חֲ שָ בָ ן ַהכָתּוב כְ ִאלּו הֵׂ ן עַ כּו''ם
 וְ עֹוד שֶ הֹוכִ יחַ סֹופָן עַ ל ְת ִחל ָָתן שֶ ֵׂהן.עֹומ ִדין
ְ
ּסּורן
ָ ּובְ ִא
עֹובְ דֹות כֹו ָכ ִבים ּומַ זָ לֹות ֶש ָל ֶהן ּובָ נּו לָהֶ ן בָ מֹות וְ הֶ ֱע ָלה עָ לָ יו
"אז ִי ְבנֶה
ָ )הַ כָתּוב כְ ִאלּו הּוא בְ נ ָָאן שֶ נֶאֱ מַ ר (מלכים א יא ז
:"ְשֹלמֹה בָ מָ ה
15) For this reason, the court did not accept converts
throughout the reign of David and Solomon. In David's
time, [they feared] that they sought to convert because of
fear and in Solomon's time, [they feared] that they were
motivated by the sovereignty, prosperity, and eminence
which Israel enjoyed. [They refrained from accepting such
converts, because] a gentile who seeks to convert because
of the vanities of this [material] world is not a righteous
convert. Nevertheless, there were many people who
converted in the presence of ordinary people during the era
of David and Solomon. The Supreme Sanhedrin would view
them with skepticism. Since they immersed themselves, they
would not reject them, but they would not draw them close
until they saw what the outcome would be.
16) Solomon converted women and married them and
similarly, Samson converted [women] and married [them].
It is well known that they converted only because of an
ulterior motive and that their conversion was not under the
guidance of the court. Hence Scripture considered it as if
they were gentiles and remained forbidden. Moreover, their
conduct ultimately revealed their initial intent. For they
would worship their false deities and build platforms for
them. Therefore the Scriptures considered it as if [Solomon]

