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ספר שמואל ב' ,חלק ב'

אוריה ובת-שבע
אברהם
בת-שבע
אּוריָּה בר' כג:ב  -ו ַָּת ָּמת שָּ ָּרה
יא:כו  -ו ִַּת ְׁשמַ ע ֵאשֶׁ ת ִ
בְׁ ִּק ְׁריַת ַא ְׁרבַ ע ִּהוא חֶ בְׁ רֹון
אּוריָּה ִאישָּ ּה
כִּ י מֵ ת ִּ
בְׁ ֶא ֶרץ כְׁ נָּעַ ן ַויָּב ֹא ַאבְׁ ָּרהָּ ם
ל ְִספֹּד לְשָּ ָּרה וְ לִבְ כ ָֹּּתּה:
ו ִַת ְספֹּד עַ ל בַ עְ לָּּה:

 .1זוהר הקדמה דף ח' ע"ב
אּוריָּה לָּא ָּק ִּריב בָּ ּה לְׁעָּ ְׁל ִּמין ְׁדהָּ א ְׁש ִּמי חָּ ִּתים
וְׁ גָּלֵי ֳקדָּ מַ י ְׁד ִּ
אּוריָּהּוְ ,ש ִמי חָּ תּום
אּוריָּהּ ,וכְׁ ִּתיב ִּ
דּותא .כְׁ ִּתיב ִּ
בְׁ גַּוֵיּה לְׁסַ הֲ ָּ
בַ הֲ דֵ יּהְ ,דלָּא ִש ֵמש בָּ ּה ְלעָּ ְל ִמין.
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
אּוריָּה 'is written 'Uriah,
ִּ . And it can also be written Uriahu
אּוריָּהּו(
ִּ ), 'to show that he is sealed by My Name that he never
'slept with her.

 .2דברים כד
(ה) כִּ י יִּ ַקח ִּאיש ִאשָּ ה חֲ דָּ שָּ ה ל ֹּא יֵצֵ א בַ צָּ בָּ א וְׁ ל ֹא ַי ֲעבֹר עָּ ָּליו
לְׁכָּל דָּ בָּ ר נ ִָּקי י ְִהיֶׁה לְבֵ יתֹו שָּ נָּה ֶׁאחָּ ת וְׁ ִּשמַ ח ֶאת ִּא ְׁשתֹו
לָּקח:
אֲ שֶ ר ָּ
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.

 .3כתובות סב:
חּומי הֲ ָּוה ְׁשכִּ יחַ ַקמֵ יּה ְׁד ָּרבָּ א בְׁ מָּ חֹוזָּא הֲ ָּוה
כִּ י הָּ א ְׁד ַרב ְׁר ִּ
יּפּורי יֹומָּ א חַ ד
יתיּה כֹל מַ ֲעלֵי יֹומָּ א ְׁדכִּ ֵ
ְׁרגִּ יל דַ הֲ וָּה ָּא ֵתי ְׁלבֵ ֵ
יתהּו הַ ְׁש ָּתא ָּא ֵתי הַ ְׁש ָּתא
ְׁמשַ כְׁ ֵתיּה ְׁשמַ עְׁ ָּתא הֲ וָּה ְׁמסַ כְׁ יָּא ְׁדבֵ ְׁ
ָּא ֵתי לָּא אֲ ָּתא חֲ לַש דַ עְׁ ַתּה ַא ִּחית ִּד ְׁמע ֲָּתא ֵמעֵ ינַּה הֲ וָּה י ֵָּתיב
תּותיּה וְׁ נָּח נַפְׁ שֵ יּה
בְׁ ִּאיג ָָּּרא ִּאּפְׁ ִּחית ִּאיג ָָּּרא ִּמ ֵ
It is related about Rav Reḥumi who would commonly study
before Rava in Meḥoza: He was accustomed to come back
to his home every year on the eve of Yom Kippur. One day
he was particularly engrossed in the halakha he was
studying, and so he remained in the study hall and did not
go home. His wife was expecting him that day and
continually said to herself: Now he is coming, now he is
coming. But in the end, he did not come. She was distressed
by this and a tear fell from her eye. At that exact moment,
Rav Reḥumi was sitting on the roof. The roof collapsed
under him and he died.

 .4ספר העיקרים מאמר ד פרק כו
ואולם למה נענש שאול שתוסר המלכות ממנו מפני חטאו
ולא נענש עונש אחר ,כמו שנענש דוד על ענין בת שבע ולא
הוסרה המלכות ממנו ,הטעם בזה לפי דעתי הוא שדוד
לא חטא במצוה פרטיית שנצטוה בה אחר שהיה מלך ,או

במצוה פרטית שנצטוה בה בתורה מצד שהוא מלך ,אלא
במצוה כוללת אותו עם כל האנשים ,כי איסור אשת איש
או רציחה כוללת כל האנשים ,ולכן ראוי שיהיה עונשו
שוה לעונש כלל האנשים ,אבל שאול חטא במצוה פרטית
אליו מפי שמואל אחר שהיה מלך או מצד שהיה מלך,
שאמר לו שמואל שבעת ימים תוחל עד בואי אליך ,ואמר
לו גם כן לך והכיתה את עמלק ולא תחמול עליו וגו',
ובעבור זה נענש בהסרת המלכות מזרעו
 .5ר' יוסף בכור שור שם
(ב) בני האלהים .בני השרים .בנות האדם .שאינם שרים.
מכל אשר בחרו .בכח וביד חזקה היו גוזלים להם
בנותיהם ונשיהם ,ומשחיתים סדר העולם לגמרי.

