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 נשואי דוד ובת שבע
 

 תהלים נא  .1
ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:  )א( ַלְמַנצֵּ

ל ַבת ָשַבע: ר ָבא אֶׁ ָליו ָנָתן ַהָנִביא ַכֲאשֶׁ  )ב( ְבבֹוא אֵּ
ָשָעי)ג(  ה פְּ חֵּ יָך מְּ ֹרב ַרֲחמֶּ ָך כְּ דֶּ ַחסְּ ִני ֱא_ֹלִהים כְּ  :ָחנֵּ
ִני: )ד( ַחָטאִתי ַטֲהרֵּ ֲעֹוִני ּומֵּ ִני מֵּ ב ַכְבסֵּ רֶׁ  הֶׁ

ְגִדי ָתִמיד: ָדע ְוַחָטאִתי נֶׁ  )ה( ִכי ְפָשַעי ֲאִני אֵּ
יָך ָעִשיִתי )ו(  ינֶּ עֵּ ָהַרע בְּ ָך ָחָטאִתי וְּ ַבדְּ ָך לְּ ַדק לְּ ַמַען ִתצְּ לְּ

ָך  רֶּ ָדבְּ ָךבְּ טֶּ ָשפְּ ה בְּ כֶּ  :ִתזְּ
ן ְבָעוֹון חֹוָלְלִתי ּו ֱחַמְתִני ִאִמי:)ז( הֵּ ְטא יֶׁ  ְבחֵּ

ִני: ם ָחְכָמה תֹוִדיעֵּ חֹות ּוְבָסתֻּ ת ָחַפְצָת ַבטֻּ ן ֱאמֶׁ  )ח( הֵּ
ג ַאְלִבין: לֶׁ ִני ּוִמשֶׁ ְטָהר ְתַכְבסֵּ זֹוב ְואֶׁ ִני ְבאֵּ  )ט( ְתַחְטאֵּ

ְלָנה ֲעָצמֹות ִדִכיָת: ִני ָששֹון ְוִשְמָחה ָתגֵּ  )י( ַתְשִמיעֵּ
ר ָפנֶׁ  ה:)יא( ַהְסתֵּ ֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ  יָך מֵּ

ִבי)יב(  ִקרְּ ש בְּ רּוַח ָנכֹון ַחדֵּ ָרא ִלי ֱא_ֹלִהים וְּ ב ָטהֹור בְּ  :לֵּ
ִני)יג(  ָך ַאל ִתַקח ִממֶּ שְּ רּוַח ָקדְּ יָך וְּ ָפנֶּ ִני ִמלְּ ִליכֵּ  :ַאל ַתשְּ

ִני: ָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמכֵּ  )יד( ָהִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשעֶׁ
יָך ָישּובּו: לֶׁ יָך ְוַחָטִאים אֵּ  )טו( ֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ְדָרכֶׁ

ן ְלשֹוִני  י ְתשּוָעִתי ְתַרנֵּ ִני ִמָדִמים ֱא_ֹלִהים ֱא_ֹלהֵּ )טז( ַהִצילֵּ
ָך:  ִצְדָקתֶׁ

ָך:)יז(  ִהָלתֶּ ָתח ּוִפי ַיִגיד תְּ ָפַתי ִתפְּ  ה' שְּ
ָנה ע תֵּ ַבח ְואֶׁ ה:)יח( ִכי לֹא ַתְחֹפץ זֶׁ  ֹוָלה לֹא ִתְרצֶׁ

ה ֱא_ֹלִהים )יט(  כֶּ ִנדְּ ָבר וְּ ב ִנשְּ ָבָרה לֵּ י ֱא_ֹלִהים רּוַח ִנשְּ חֵּ ִזבְּ
ה זֶּ  :לֹא ִתבְּ

ת ִצּיֹון ִתְבנֶׁה חֹומֹות ְירּוָשָלִם: יִטיָבה ִבְרצֹוְנָך אֶׁ  )כ( הֵּ
ק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך  דֶׁ י צֶׁ )כא( ָאז ַתְחֹפץ ִזְבחֵּ

 ָפִרים:

Tanach - Psalms Chapter 51 

1. To the chief Musician, A Psalm of David,  2. When Nathan the 

prophet came to him, after he had gone in to Bathsheba.  3. Be 

gracious to me, O God, according to your loving kindness; 

according to the multitude of your mercies blot out my 

transgressions.  4. (K) Wash me thoroughly from my iniquity, and 

cleanse me from my sin.  5. For I acknowledge my transgressions; 

and my sin is always before me.  6. Against you, you alone, have 

I sinned, and done this evil in your sight; so that you are 

justified in your sentence, and clear in your judgment.  7. 

Behold, I was shaped in iniquity, and in sin my mother conceived 

me.  8. Behold, you desire truth in the inward parts; therefore teach 

me wisdom in the inmost heart.  9. Purge me with hyssop, and I 

shall be clean; wash me, and I shall be whiter than snow.  10. Let 

me hear joy and gladness; that the bones which you have broken 

may rejoice.  11. Hide your face from my sins, and blot out all my 

iniquities.  12. Create in me a clean heart, O God; and renew a 

constant spirit inside me.  13. Do not cast me away from your 

presence; and do not take your holy spirit from me.  14. Restore 

to me the joy of your salvation; and uphold me with a willing spirit.  

15. Then I will teach transgressors your ways; and sinners shall 

return to you.  16. Save me from bloodguiltiness, O God, you God 

of my salvation; and my tongue shall sing aloud of your 

righteousness.  17. O Lord, open you my lips; and my mouth 

shall declare your praise.  18. For you do not desire sacrifice; or 

else would I give it; you do not delight in burnt offering.  19. The 

sacrifices of God are a broken spirit; a broken and contrite 

heart, O God, you will not despise.  20. Do good in your good will 

to Zion; build the walls of Jerusalem.  21. Then shall you be pleased 

with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole 

burnt offering; then shall they offer bulls upon your altar. 

 שמ"ב יב:ידאברבנאל  .2
ידע  ולכן רצה ית' שיהיה הדבר סתום וחתום ואיש אל

, ואם היה לכבוד המלכות ולכבוד תורת הש"יבכל אלה 
מצוה הקדוש ברוך הוא שתהיה בת שבע אסורה לדוד 

 ...תגלה רעתו ויהיה הדבר גלוי לכל עמים וכדי בזיון וקצף
היא שהאל ית' ראה בחכמתו העליונה  והסבה השנית

שהיתה עתידה בת שבע שיצא ממנה מושל בישראל ומלך 
ושיחכם מכל בני קדם, ולכן אותה  עליון על כל הארץ

הוכיח לדוד להוליד ממנה איש יורש את כסאו, ואין עלינו 
להפליא איכה ואיככה ולמה לא יבחר בשאר נשי דוד, כמו 
שלא ידענו למה לא בחר ה' בכל בני ישי ובחר בדוד עבדו 
ויקחהו ממכלאות צאן, כי ממנו כל דבר והוא ידע מי 

ונתו ראוי למלוך, ומי האשה האיש הירא ומזגו וטבעו ותכ
היותר מוכנת בטבעה מזגה ותכונתה להוליד בן חכם 
ישמח אב עליון למלכי ארץ, הראית מה שאמרו חז"ל 
במס' סנהדרין פרק חלק )דף ק"ז ע"א( ראויה היתה בת 

 ...שבע לדוד
 

 גמ' סנהדרין קז. .3
ְגִדי ָתִמיד ... דרש רבא: מאי דכתיב  ?)תה' לח( ּוַמְכאֹוִבי נֶׁ

ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי 
 בראשית, אלא שבאה אליו במכאוב.

 

 אסתר ב .4
ִני  ית ַהָנִשים שֵּ ל בֵּ ר ִהיא ָשָבה אֶׁ ב ִהיא ָבָאה ּוַבֹבקֶׁ רֶׁ )יד( ָבעֶׁ
ר ַהִפיַלְגִשים לֹא ָתבֹוא עֹוד  ְך ֹשמֵּ לֶׁ ל ַיד ַשַעְשַגז ְסִריס ַהמֶׁ אֶׁ

ְך ִכי ִאם חָ  לֶׁ ל ַהמֶׁ ם:אֶׁ ְך ְוִנְקְרָאה ְבשֵּ לֶׁ ץ ָבּה ַהמֶׁ  פֵּ
 

 כבדברים  .5
ר לֹא ֹאָרָשה ּוְתָפָשּה  )כח( ִכי ִיְמָצא ִאיש ַנֲעָר ְבתּוָלה ֲאשֶׁ
ב ִעָמּה ַלֲאִבי  ְוָשַכב ִעָמּה ְוִנְמָצאּו: )כט( ְוָנַתן ָהִאיש ַהֹשכֵּ

ף ְולֹו ִתְהיֶׁה ְלִאָשה ַתחַ  ר ִעָנּה ַהַנֲעָר ֲחִמִשים ָכסֶׁ לֹא ת ֲאשֶׁ
ָחּה ָכל ָיָמיו  :יּוַכל ַשלְּ

 
 לחבראשית  .6

ן לֹא ְנַתִתיָה  ִני ִכי ַעל כֵּ ר ָצְדָקה ִממֶׁ ר ְיהּוָדה ַוּיֹאמֶׁ )כו( ַוַּיכֵּ
ָלה ְבִני  ָתּהְלשֵּ ַדעְּ לֹא ָיַסף עֹוד לְּ  :וְּ

 
 שםרש"י  .7

לא יש אומרים לא הוסיף. ויש אומרים  -ולא יסף עוד 
רו גבי אלדד ומידד )במדבר יא כה( ולא יספו, ]וחבי פסק

 ומתרגמינן ולא פסקו[:
 

 אסתר ט' .8
ה ִנְזָכִרים ְוַנֲעִשים ְבָכל דֹור ָודֹור ִמְשָפָחה )כח(  לֶׁ ְוַהָּיִמים ָהאֵּ

ה לֹא  לֶׁ י ַהפּוִרים ָהאֵּ ּוִמְשָפָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר ִוימֵּ
 ִמַזְרָעם: לֹא ָיסּוףַיַעְברּו ִמתֹוְך ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם 

 


