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 ?David & Batsheva: Does Teshuva Set Us Free שם השיעור

 Moshe Shulman, shulman@milah.net- (ל"כתובת דוא) שם המרצה

 שמואל ב פרק כג .1
ד  ְבֵרי ָדוִּ ה דִּ )א( ְוֵאלֶּ
ַשי  ן יִּ ד בֶּ ים ְנֻאם ָדוִּ ָהַאֲחֹרנִּ
ר ֻהַקם ָעל בֶּ  ּוְנֻאם ַהגֶּ

ים  יַח ֱא_ֹלֵהי ַיֲעֹקב ּוְנעִּ ְמשִּ
ְשָרֵאל: רֹות יִּ  ְזמִּ

Samuel II 23:1 

And these are the last words 

of David. David the son of 

Jesse said, and the man who 

was raised up on high, the 

anointed of the God of Jacob, 

and the sweet singer of Israel, 

said… 

 

 מועד קטן טז:גמ'  .2
אמר רבי שמואל בר 
נחמני אמר רבי יונתן: 

+שמואל ב' כ"ג+ מאי דכתיב 

ַשי ּוְנֻאם  ן יִּ ד בֶּ ְנֻאם ָדוִּ
ר ֻהַקם ָעל  בֶּ נאם דוד  -ַהגֶּ

לה של שהקים עּובן ישי, 
 תשובה

Moed Katan 16b 

R. Samuel b. Nahmani citing 

R. Jonathan. explained: [And 

these tire the last words of 

David], The saying of David 

the son of Jesse and the saying 

of the man raised on high, 

[means, it is] the saying of 

David the son of Jesse who 

established the yoke of 

repentance. 

 

 אליהו רבה פרשה ב ד"ה ד"א אלה דברי  .3
רי דוד האחרונים, אילו הן, אלא אמר לפניו, ד"א אלה דב

רבונו של עולם קבלני בתשובה שלמה לפניך, כדי שתזכה 
מה דוד מלך את הרשעים לעולם הבא, ותאמר להם, 

 ישראל שעשה לפני דבר חמור, כיון שעשה תשובה
אם עשיתם תשובה אני  אף אתם, קיבלתי אותו בתשובה

 ...מקבל אתכם
 

 ט:-כתובות ט.גמ'  .4
וכי תימא, מעשה שהיה 
מפני מה לא אסרוה? 

. ואיבעית אונס הוההתם 
אימא, כי הא דאמר רבי 
שמואל בר נחמני אמר 

כל היוצא רבי יונתן: 
גט  -למלחמת בית דוד 

  כריתות כותב לאשתו

Ketubot 9a-9b - And if you 

will say: [In the case of] the 

occurrence that happened. 

why did they not declare her 

forbidden? [The answer is:] 

There it was compulsion. And 

if you wish you can say as R. 

Samuel the son of Nahmani 

said [that] R. Jonathan said: 

Everyone who goes out into 

the war of the House of David 

writes for his wife a deed of 

divorce. 

 
 תהלים נא .5

ד: ְזמֹור ְלָדוִּ ר   )א( ַלְמַנֵצַח מִּ יא ַכֲאשֶּ )ב( ְבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָנבִּ
ל ַבת ָשַבע: יָך )ג(   ָבא אֶּ ָך ְכֹרב ַרֲחמֶּ ִני ֱא_ֹלִהים ְכַחְסדֶּ ָחנֵּ

ה ְפָשָעי י   :ְמחֵּ י ּוֵמַחָטאתִּ י ֵמֲעֹונִּ ב ַכְבֵסנִּ רֶּ י:)ד( הֶּ )ה(   ַטֲהֵרנִּ
יד: י ָתמִּ ְגדִּ י נֶּ י ֵאָדע ְוַחָטאתִּ י ְפָשַעי ֲאנִּ ְלָך ְלַבְדָך ָחָטאִתי )ו(   כִּ

ָך ה ְבָשְפטֶּ ָך ִתְזכֶּ יָך ָעִשיִתי ְלַמַען ִתְצַדק ְבָדְברֶּ ינֶּ   :ְוָהַרע ְבעֵּ
... 

ש )יב(  ב ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱא_ֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחדֵּ )יג(   :ְבִקְרִבילֵּ
ִני יָך ְורּוַח ָקְדְשָך ַאל ִתַקח ִממֶּ ִני ִמְלָפנֶּ )יד(   :ַאל ַתְשִליכֵּ

י: ְסְמֵכנִּ יָבה תִּ ָך ְורּוַח ְנדִּ ְשעֶּ י ְששֹון יִּ יָבה לִּ )טו( ֲאַלְמָדה   ָהשִּ
יָך ָישּובּו: ים ֵאלֶּ יָך ְוַחָטאִּ ים ְדָרכֶּ ָדמִּ   ֹפְשעִּ י מִּ יֵלנִּ ים )טז( ַהצִּ

ָך: ְדָקתֶּ י צִּ י ְתַרֵנן ְלשֹונִּ ים ֱא_ֹלֵהי ְתשּוָעתִּ ה' )יז(   ֱא_ֹלהִּ
ָך: ַבח   ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלתֶּ י לֹא ַתְחֹפץ זֶּ )יח( כִּ

ה: ְרצֶּ ֵתָנה עֹוָלה לֹא תִּ י ֱא_ֹלִהים רּוַח ִנְשָבָרה )יט(   ְואֶּ ִזְבחֵּ
ה ֱא_ֹל ב ִנְשָבר ְוִנְדכֶּ הלֵּ  ...  :ִהים לֹא ִתְבזֶּ

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… 
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… 

 



 2עמוד  - שבע, תשובת דוד-דוד ובת Rabbi Moshe Shulman, shulman@milah.netב, עיון בתנ"ך, תשפ"ימי  -מכללה האקדמית הרצוג 

 

 שםהר"י קרא  .6

יְתָך. אמנון ואבשלום ואדוניה  סּור ֶחֶרב ִמבֵּ ה לֹא תָּ )י( ְוַעתָּ
 ואחיהו:

 

 רד"ק שם .7
י ַהֶשֶמׁש ַהזֹאת  ינֵּ בגלוי כי בגלוי נכנס אבשלום עמהן  -ְלעֵּ

ל על אבשלום שיחט' _האלאהל, יש לשאול איך גזר 
 וישכב עם נשי אביו ואם לא חטא דוד לא היה חוטא

 

 יג:כא .8
ד  ְך ָדוִּ לֶּ ַחר לֹו ְמֹאד ָשַמעְוַהמֶּ ה ַויִּ ים ָהֵאלֶּ  ֵאת ָכל ַהְדָברִּ

 

 טו:ד .9
ר ַאְבָשלֹום  טַויֹאמֶּ ִני ֹשפֵּ יש  ִמי ְיִשמֵּ ץ ְוָעַלי ָיבֹוא ָכל אִּ ָבָארֶּ

ְשָפט  יב ּומִּ ְהיֶּה לֹו רִּ ר יִּ  :ְוִהְצַדְקִתיוֲאשֶּ
 

 כב:יומא גמ'  .10

דוד,  נצטרעדאמר רב יהודה אמר רב: ששה חדשים 
, ונסתלקה הימנו שכינה, דכתיב ופרשו הימנו סנהדרין

י ְששֹון  יָבה לִּ ישובו לי יראיך וידעי עדותיך, וכתיב  ָהשִּ
י ְסְמֵכנִּ יָבה תִּ ָך ְורּוַח ְנדִּ ְשעֶּ  )תה' נא( יִּ

 

 נט.בבא מציעא גמ'  .11

נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני 
מדדרש רבא. דדרש רבא: מאי  -מנא לן?  -חבירו ברבים. 

י  ים ְולֹא ָיַדְעתִּ ְספּו ָעַלי ֵנכִּ אֶּ ֱאָספּו נֶּ י ָשְמחּו ְונֶּ דכתיב ּוְבַצְלעִּ
אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא:  -)תה' לה(  ָדמּו ָקְרעּו ְולֹא

רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי 
לא היה דמי שותת לארץ. ולא עוד, אלא אפילו בשעה 
שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי: דוד, הבא על אשת 

ואני אומר להם: מיתתו בחנק, ויש  -איש מיתתו במה? 
 - אבל המלבין את פני חבירו ברביםהבא, לו חלק לעולם 

 אין לו חלק לעולם הבא.
 

 תהלים לח .12
י  י ִמֶנִֶֶּ֣֣גד ִנְגִעִ֣ ַעַ֗ י׀ ְורֵּ ֲהַבַ֨ )יב( ֹאֹֽ
ק  ֹחֹ֥ רָּ י מֵּ ְקרֹוַבַ֗ דּו ּוּ֝ ַיֲעֹמֹ֑

דּו׃ ֹֽ מָּ  עָּ
י  י ַנְפִׁשַ֗ ּו׀ ְמַבְקׁשֵֵּׁ֬ )יג( ַוְיַנְקׁשׁ֤
ֹות  ּו ַהּוֹ֑ ִתי ִדְברִ֣ עָּ י רָָּ֭ ִ֣ ְוֹדְרׁשֵּ

ל ֹות כׇּ ִמְרמַ֗ ּו׃ּוּ֝ ֹום ֶיְהגֹֽ  ־ַהיֹ֥

Psalm 38 

(12) My friends and my 

companions stand aloof from 

my plague; my kinsmen stand 

far away.  (13) Those that seek 

after my life lay snares for me; 

and those that seek my hurt 

speak crafty devices and utter 

deceits all the day. 

 

 אסתר ב' .13
י  ים ֵשנִּ ל ֵבית ַהָנשִּ יא ָשָבה אֶּ ר הִּ יא ָבָאה ּוַבֹבקֶּ ב הִּ רֶּ )יד( ָבעֶּ
ים לֹא ָתבֹוא עֹוד  יַלְגשִּ ְך ֹשֵמר ַהפִּ לֶּ יס ַהמֶּ ל ַיד ַשַעְשַגז ְסרִּ אֶּ

ְקְרָאה ְבֵשם: ְך ְונִּ לֶּ ם ָחֵפץ ָבּה ַהמֶּ י אִּ ְך כִּ לֶּ ל ַהמֶּ  אֶּ
 

 שמ"ב יג .14

ת נַ  ְקָרא אֶּ ר )יז( ַויִּ ת זֹאת ֲערֹו ְמָשְרתֹו ַויֹאמֶּ ִשְלחּו ָנא אֶּ
יהָ  ת ַאֲחרֶּ לֶּ ָעַלי ַהחּוָצה ּוְנֹעל ַהדֶּ ים מֵּ ת ַפסִּ יָה ְכֹתנֶּ : )יח( ְוָעלֶּ

ים ַוֹיֵצא אֹוָתּה  ילִּ ְך ַהְבתּוֹלת ְמעִּ לֶּ ָ ְבנֹות ַהמֶּ ְלַבְשן י ֵכן תִּ כִּ
יָה: )יט(  ת ַאֲחרֶּ לֶּ ר ְמָשְרתֹו ַהחּוץ ְוָנַעל ַהדֶּ פֶּ ַוִתַקח ָתָמר אֵּ

יָה  ַעל רֹאָשּה ר ָעלֶּ ים ֲאשֶּ ת ַהַפסִּ ם יָ  ָקָרָעהּוְכֹתנֶּ ָדּה ַעל ַוָתשֶּ
יָה ַאְבָשלֹום  ר ֵאלֶּ ְך ָהלֹוְך ְוָזָעָקה: )כ( ַויֹאמֶּ רֹאָשּה ַוֵתלֶּ
י  ישִּ י ַהֲחרִּ ָמְך ְוַעָתה ֲאחֹותִּ יְך ָהָיה עִּ ינֹון ָאחִּ יָה ַהֲאמִּ ָאחִּ

ה  ֵבְך ַלָדָבר ַהזֶּ ת לִּ י אֶּ יתִּ יְך הּוא ַאל ָתשִּ ב ָתָמר ָאחִּ שֶּ ַותֵּ
ית ַאְבָשלֹום  ָמה בֵּ  :ָאִחיהָ ְוֹשמֵּ

 

 כבדברים  .15

ר לֹא ֹאָרָשה ּוְתָפָשּה  יש ַנֲעָר ְבתּוָלה ֲאשֶּ ְמָצא אִּ י יִּ )כח( כִּ
י  ָמּה ַלֲאבִּ יש ַהֹשֵכב עִּ ְמָצאּו: )כט( ְוָנַתן ָהאִּ ָמּה ְונִּ ְוָשַכב עִּ

ָנּה  ר עִּ ָשה ַתַחת ֲאשֶּ ְהיֶּה ְלאִּ ף ְולֹו תִּ ים ָכסֶּ שִּ לֹא ַהַנֲעָר ֲחמִּ
 :ְלָחּה ָכל ָיָמיויּוַכל שַ 

 

 לחבראשית  .16

יָה  י ַעל ֵכן לֹא ְנַתתִּ י כִּ נִּ מֶּ ר ָצְדָקה מִּ )כו( ַוַיֵכר ְיהּוָדה ַויֹאמֶּ
י   :ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעָתּהְלֵשָלה ְבנִּ

 

 שםרש"י  .17

לא יש אומרים לא הוסיף. ויש אומרים  -ולא יסף עוד 
 ... פסק

 

 אסתר ט' .18

ים ְבָכל דֹור ָודֹור )כח(  ים ְוַנֲעשִּ ְזָכרִּ ה נִּ ים ָהֵאלֶּ יֵמי ... ְוַהָימִּ וִּ
ְכָרם  ים ְוזִּ תֹוְך ַהְיהּודִּ ה לֹא ַיַעְברּו מִּ ים ָהֵאלֶּ  לֹא ָיסּוףַהפּורִּ

ַזְרָעם:  מִּ
 

 גמ' יומא כב: .19

ילד, אמנון, תמר,  -ואת הכבשה ישלם ארבעתים 
 .ואבשלום

 

 שם יב:זרלב"ג  .20

 בן -כי הוא המית אוריה ומתו תחתיו ארבעה מבניו והם 
 ...אמנון ואבשלום ואדניהבת שבע 

 

 מל"א ג:ז .21

י _ְוַעָתה ְיקָֹוק אֱ  ד ָאבִּ ת ַעְבְדָך ַתַחת ָדוִּ ְמַלְכָת אֶּ ֹלָהי ַאָתה הִּ
-  

 לֹא ֵאַדע ֵצאת ָובֹא: ְוָאֹנִכי ַנַער ָקֹטן
 

 שםרש"י  .22

זה לך החשבון ויקרא שמו היה ו בן י"ב שנה -)ז( נער קטן 
 בו בפרק ענה אמנון את תמרידידיה )שמואל ב' י"ב כ"ה( 

שנתים שנאמר ויהי אחרי כן ולאבשלום אחות, מקץ 
ויהיו גוזזים לאבשלום והרג את אמנון ואבשלום  ימים



 3עמוד  - שבע, תשובת דוד-דוד ובת Rabbi Moshe Shulman, shulman@milah.netב, עיון בתנ"ך, תשפ"ימי  -מכללה האקדמית הרצוג 

 

הרי ה' שנים ושב  ג' שניםברח וילך גשורה ויהי שם 
 הרי שבע וישב בירושלים שנתיםאבשלום לירושלים 

ויהי רעב בימי דוד לשלמה ומרד באביו ונהרג, אחר זאת 
הרי עשר, באחת עשרה מנה את ישראל  שלש שנים

וישוטו בכל הארץ תשעה חדשים בשנת מותו תיקן 
משמרו' שנא' בשנת הארבעים למלכות דוד נדרשו הרי 

 שתים עשרה למלך שלמה:
 

 שמ"ב פרק ה' .23

ים וְ  ַלְגשִּ ד עֹוד פִּ ַקח ָדוִּ ִּם ַאֲחֵרי ֹבאֹו )יג( ַויִּ ירּוָשַל ים מִּ ָנשִּ
ה ְשמֹות  ים ּוָבנֹות: )יד( ְוֵאלֶּ ד ָבנִּ ָּוְלדּו עֹוד ְלָדוִּ ְברֹון ַויִּ ֵמחֶּ

ִּם  ירּוָשָל ים לֹו בִּ ֹּלדִּ : )טו( ַשמּוַע ְושֹוָבב ְוָנָתן ּוְשֹלֹמהַהיִּ
יָשָמע וְ  ֱאלִּ יַע: )טז( וֶּ ג ְוָיפִּ פֶּ ישּוַע ְונֶּ ֱאלִּ ְבָחר וֶּ ְלָיָדע ְויִּ אֶּ

ט:פ יָפלֶּ ֱאלִּ  וֶּ
 

 דהי"א ג .24

ְברֹון ַהְבכֹור  ר נֹוַלד לֹו ְבחֶּ יד ֲאשֶּ ה ָהיּו ְבֵני ָדוִּ  ַאְמֹנן)א( ְוֵאלֶּ
י  ַלֲאִחיֹנַעם ית ֵשנִּ ְזְרֵעאלִּ ית: )ב(  ַלֲאִביַגִיל ָדִניֵּאלַהיִּ ַהַכְרְמלִּ

י  שִּ ן  ְלַאְבָשלֹוםַהְשלִּ י  ַמֲעָכהבֶּ יעִּ ְך ְגשּור ָהְרבִּ לֶּ ַבת ַתְלַמי מֶּ

ן  ֲאֹדִנָיה י ַחִגיתבֶּ ישִּ י  ַלֲאִביָטל ְשַפְטָיה: )ג( ַהֲחמִּ שִּ ַהשִּ

ְגָלה ִיְתְרָעם ְמָלְך  ְלעֶּ ְברֹון ַויִּ ָשה נֹוַלד לֹו ְבחֶּ ְשתֹו: )ד( שִּ אִּ
ים ְוָשלֹו ים ּוְשֹלשִּ ָשה ֳחָדשִּ ים ְושִּ ַבע ָשנִּ ש ָשָנה ָמַלְך ָשם שֶּ

ִּם: ס  ירּוָשָל  בִּ

ם  ירּוָשָליִּ ה נּוְלדּו לֹו בִּ ִשְמָעא ְושֹוָבב ְוָנָתן )ה( ְוֵאלֶּ
לּוְשֹלֹמה  ְבָחר ַאְרָבָעה ְלַבת שּוַע ַבת ַעִמיאֵּ : )ו( ְויִּ

יָשָמע  ֱאלִּ יַע: )ח( וֶּ ג ְוָיפִּ פֶּ ט: )ז( ְוֹנַגּה ְונֶּ יָפלֶּ ֱאלִּ יָשָמע וֶּ ֱאלִּ וֶּ
ְליָ  ְלַבד ְבֵני ְואֶּ יד מִּ ְשָעה: )ט( ֹכל ְבֵני ָדוִּ ט תִּ לֶּ יפֶּ ֱאלִּ ָדע וֶּ

ים ְוָתָמר ֲאחֹוָתם: פ יַלְגשִּ  פִּ
 

 ברא' ג .25
י ֵעיֹרם ָאָתה  יד ְלָך כִּ גִּ י הִּ ר מִּ ר )יא( ַויֹאמֶּ ץ ֲאשֶּ ֲהִמן ָהעֵּ

נּו ָאָכְלָת  ר   :ִצִּויִתיָך ְלִבְלִתי ֲאָכל ִממֶּ  ָהָאָדם)יב( ַויֹאמֶּ
ל ץ ָוֹאכֵּ ר ָנַתָתה ִעָמִדי ִהוא ָנְתָנה ִלי ִמן ָהעֵּ  :ָהִאָשה ֲאשֶּ

ר ְיקָֹוק אֱ  ָשה _)יג( ַויֹאמֶּ ים ָלאִּ ר  - ַמה זֹאת ָעִשיתֹלהִּ ַותֹאמֶּ
ָשה  ל:ָהאִּ  ַהָנָחש ִהִשיַאִני ָוֹאכֵּ

 

 בראשית פרק ד .26
ן  ל ַקיִּ ר ה' אֶּ ל ָאִחיָך)ט( ַויֹאמֶּ בֶּ י הֶּ ר לֹא ָיַדְעִתי  - אֵּ ַויֹאמֶּ

ר ָאִחי ָאֹנִכי יָך  :ֲהֹשמֵּ יָת קֹול ְדֵמי ָאחִּ ה ָעשִּ ר מֶּ )י( ַויֹאמֶּ
ַלי ִמן ָהֲאָדָמה  :ֹצֲעִקים אֵּ

 

 שמואל א טו .27
ל ְשמּוֵאל  ר ָשאּול אֶּ י  ִכי ָחָטאִתי)כד( ַויֹאמֶּ ת פִּ י אֶּ ָעַבְרתִּ

יָך  ת ְדָברֶּ ת ָהעָ ְיקָֹוק ְואֶּ אִתי אֶּ ְשַמע ְבקֹוָלם: )כה(  םִכי ָירֵּ ָואֶּ
י  ת ַחָטאתִּ ה ַליקָֹוקְוַעָתה ָשא ָנא אֶּ ְשַתֲחוֶּ : )כו( ְושּוב ִעִמי ְואֶּ

ת  י ָמַאְסָתה אֶּ ָמְך כִּ ל ָשאּול לֹא ָאשּוב עִּ ר ְשמּוֵאל אֶּ ַויֹאמֶּ
ְשָרֵאל: ס ְך ַעל יִּ לֶּ ְהיֹות מֶּ ְמָאְסָך ְיקָֹוק מִּ  ְדַבר ְיקָֹוק ַויִּ

ָקַרע: )כח( )כז( וַ  ילֹו ַויִּ ְכַנף ְמעִּ ת ַוַיֲחֵזק בִּ כֶּ ֹסב ְשמּוֵאל ָללֶּ יִּ
יָך  ְשָרֵאל ֵמָעלֶּ ת ַמְמְלכּות יִּ ר ֵאָליו ְשמּוֵאל ָקַרע ְיקָֹוק אֶּ ַויֹאמֶּ
ְשָרֵאל לֹא  ָך: )כט( ְוַגם ֵנַצח יִּ מֶּ ַהיֹום ּוְנָתָנּה ְלֵרֲעָך ַהטֹוב מִּ

ָנֵחם כִּ  ר ְיַשֵקר ְולֹא יִּ ָנֵחם: )ל( ַויֹאמֶּ י לֹא ָאָדם הּוא ְלהִּ
ל ְושּוב  ָחָטאִתי ד ִיְשָראֵּ גֶּ י ַעִמי ְונֶּ ד ִזְקנֵּ גֶּ ִני ָנא נֶּ ַעָתה ַכְבדֵּ

יִתי ַליקָֹוק אֱ  יָך_ִעִמי ְוִהְשַתֲחוֵּ ל : )לאֹלהֶּ ( ַוָיָשב ְשמּואֵּ
י ָשאּול ְשַתחּו ָשאּול ַליקָֹוק: ס ַאֲחרֵּ  ַויִּ

 

 שמ"ב טו .28

ְך  לֶּ ים ְוַהמֶּ ים קֹול ָגדֹול ְוָכל ָהָעם ֹעְברִּ ץ בֹוכִּ )כג( ְוָכל ָהָארֶּ
ְדָבר:  ת ַהמִּ ְך אֶּ רֶּ ים ַעל ְפֵני דֶּ ְדרֹון ְוָכל ָהָעם ֹעְברִּ ֹעֵבר ְבַנַחל קִּ
ית  ת ֲארֹון ְברִּ ים אֶּ תֹו ֹנְשאִּ ם אִּ יִּ ֵנה ַגם ָצדֹוק ְוָכל ַהְלוִּ )כד( ְוהִּ

קּו _ָהאֱ  ים ַוַיצִּ ת ֲארֹון ָהאֱ ֹלהִּ ְבָיָתר ַעד ֹתם _אֶּ ים ַוַיַעל אֶּ ֹלהִּ
ְך ְלָצדֹוק  לֶּ ר ַהמֶּ יר: )כה( ַויֹאמֶּ ן ָהעִּ ב ָכל ָהָעם ַלֲעבֹור מִּ ָהשֵּ

ת ֲארֹון ָהאֱ  י ְיקָֹוק _אֶּ ינֵּ ן ְבעֵּ ְמָצא חֵּ ֹלִהים ָהִעיר ִאם אֶּ
הּו ת ָנוֵּ ֱהִשַבִני ְוִהְרַאִני ֹאתֹו ְואֶּ לֹא  ְוִאם ֹכה יֹאַמר: )כו( וֶּ

יָניו ר טֹוב ְבעֵּ ה ִלי ַכֲאשֶּ  : סָחַפְצִתי ָבְך ִהְנִני ַיֲעשֶּ
 

 גמ' יומא פו: .29
שזדונות נעשות לו אמר ריש לקיש: גדולה תשובה ... 
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