
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 במה חטא דוד במעשה בת שבע ואוריה החיתי
 

אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל האומר דוד חטא אינו 
יט( -אלא טועה כו', את אוריה החתי הכית בחרב )שמואל ב יב

שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת, ואת אשתו לקחת לך לאשה 
חמני א"ר יונתן כל )שם( ליקוחין יש לך בה, דא"ר שמואל בר נ

היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו עכ"ל הגמ' 
 )שבת נו:(.

והקשו המפרשים על סדר זה של הכתוב, שתחילה כתוב שהרג 
דוד את אוריה החיתי ואח"כ כתוב שלקח את אשתו בת שבע 
לאשה, והרי זה שלא כסדר המעשה, שתחילה לקחה לאשה 

 לה.ואח"כ הרג את אוריה החיתי בע
ונוכל ליישב קצת בדרך פלפול שהנה באמת היה אפשר לתרץ 
בקל שדוד לא חטא, שהרי כל היוצא למלחמת בית דוד כותב 
לאשתו גט ונמצא שאין היא אשתו, אלא שהקשה הפנ"י )גיטין 
עד.( דהא קיי"ל היוצא בשיירא אע"פ שכתב גט גמור אם חוזר 

שאע"פ  לביתו הגט בטל, אלא שכבר בגמ' )שם עג.( קיי"ל
שמדאוריתא הגט אינו גט בגונא זו מ"מ מדרבנן הוי גט שלא 
יאמרו יש גט לאחר מיתה, ופריך הגמ' כיצד יכלו חכמים לעקור 
דבר מן התורה, ומשני דכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש 
ואפקעינו רבנן לקידושין מיניה, ופירשו המפרשים בדינא דכל 

י בגט שרק אם המקדש אדעתא דרבנן מקדש דחשיב ככותב תנא
חכמים יסכימו הרי זה גט, דומיא דתנאי של ע"מ שירצה אבא 
וכדו', והיינו שאפשר לתרץ שדוד לקח את בת שבע משום 

 שאוריה כתב לה גט וכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש והגט חל.
אומנם יש להקשות על כך שהרי אוריה החיתי היה מז' עממין 

יו היו בעבירה, ומאחר שאסורין לבוא בקהל, ונמצא א"כ שקידוש
שהיו בעבירה הרי שלא היה מועיל לקדש ע"י שליח שהרי אין 
שליח לדבר עבירה, וקיי"ל בש"ס )כתובות פד( שכל מעשה 
שא"א לעשותו ע"י שליח אין מועיל בו תנאי, וא"כ אף דין 
אפקעינו אינו מועיל בקידושי עבירה שהרי אפקעינו הוא מדין 

 החיתי שהיו אלו קידושי עבירה לא  תנאי, ונמצא לפי"ז שבאוריה
שייך דין אפקיענהו, וממילא חוזר אצלו הדין דאו' שהגט שכתב 

 אינו גט, וא"כ כיצד לקח דוד את בת שבע.
אומנם י"ל שסבר דוד כב"ש דיש שליח לדבר עבירה, וממילא 
מועיל שליח ומועיל תנאי, ושייך בזה דין אפקעינו ונמצא שהגט 

 היה גט ולא חטא.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ונראה להוכיח שאכן סבר דוד שיש שליח לדבר עבירה, שהרי 
כשהוכיח הנביא את דוד על כך אמר לו את אוריה החיתי הכית 
בחרב, ויש להקשות מדוע אמר לו הכית הרי לא דוד הכה אלא 
שלח שליח ואין שליח לדבר עבירה, אלא ע"כ שסבר דוד דיש 

מיושב שפיר שמאחר שסבר שיש שליח לדבר עבירה, וממילא 
שליח לד"ע הרי שאף מועיל התנאי, וחשיב כל המקדש אדעתא 

 דרבנן מקדש והגט חל.
ואחר כל זאת מיושב היטב מדוע הקדים הנביא את הריגת אוריה 
החיתי ללקיחת בת שבע, שאם היה אומר הנביא תחילה את 
לקיחת בת שבע י"ל שלא חטא דוד שהרי אוריה כתב לה גט 

י' כל המקדש כהנ"ל, ואע"פ שהיה קידושי איסור, עדיין ואמר
נימא שסובר דוד דיש שליח לדבר עבירה וממילא מועיל התנאי 
ולא חטא, לכך הקדים לו הנביא את הריגת אוריה החיתי להוכיחו 
שממ"נ דאם אין אתה מחוייב על הריגתו משום שסובר אתה 

מהני,  שאין שליח לדבר עבירה הרי שאף הגט של בת שבע לא
שמאחר שהיו קידושי איסור ולא שייך בהם שליח דאין שליח 
לד"ע אזי אף תנאי לא מהני, וא"כ אין הגט חל, ואם סובר אתה 
שיש שליח לד"ע וממילא הגט חל שמועיל אף תנאי, א"כ אף 
הריגת אוריה מתייחסת אליך, וא"כ ממ"נ חטאת או בהריגה או 

ם תחילה את מות באשת איש, כך הוכיחו הנביא, ולכך הקדי
 .אוריה החיתי ורק אח"כ כתב את לקיחת בת שבע

 מאיר עיני חכמים תליתאה
 )שבת נו.(

 
ישוב לשש הטענות שבשלהם לא בנה דוד את בית 

 המקדש
 

איתא  שמחתי באומרים לי בית ה' נלך )תהילים קכב א(
בגמ' מכות )י.( מה היו ליצני הדור עושים, באו לחלונותיו של דוד 

אימתי בית ה' נלך, וכוונתם בזה היתה להורות על דוד ואומרים 
שמאחר שחטא לא הוא יבנה את בית המקדש אלא שלמה בנו, 
ונראה לפרש עפ"ז את כל מזמור קל"ב שאמר דוד "זכור ה' לדוד 

 את כל ענותו".
הנה יש ששה טעמים ברבותינו מהו החטא שבגינו לא זכה דוד 

תי פ"ו( איתא שחטא לבנות את בית המקדש, א. בפסיקתא )רב
בכך שבנה את ביתו לפני שבנה את בית המקדש, ב. החטא היה 
מה שנשא את בת שבע, ג. משום שהיה דוד גילגול של אדם 
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 לע"נ הצדקת  מוקדש
 ע"המסעודה בת עישה  מרת

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ הרבנית הצדקנית מוקדש 
 ע"הויקטוריה נעמה בת חנה  מרת

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

הראשון, ואדה"ר חטא ושפך את דמו של עולם, ואיתא בגמ' 
שבת )לג.( שבעבור שפיכות דמים השכינה מסתלקת ובית 

יחרב, וכ"ש שלא יבנה המקדש חרב, והיינו שאפי' אם נבנה כבר 
בידי מי שחטא שפיכות דמים בידו, ד. מפני שהיה גלגול של 
אדה"ר שהנחש הטיל בו זוהמא וטימא את נפשו, ה. משום שע"י 
דוד נהרג אוריה החיתי, ובעוון שפיכות דמים בית המקדש חרב, ו. 
בילקוט )מלכים רמז קפ"ו( איתא טעם נוסף, אמר הקב"ה רעב 

עולם וכנסת אוצרות ועצרת לבנין בית הבאתי שלוש שנים ב
המקדש ולא פרנסת לעניים, חייך לא תבנהו, ובעבור ששה 

 חטאים אלו לא בנה דוד את בית המקדש.
והנה על כל חטאים אלו יש לדוד להשיב, א. תשובתו היא שלא 
יכנס ויחנוך את ביתו שבנה עד שלא יחנוך את בית המקדש, ב. 

חדש )ערך דוד אות נג( שדוד תשובתו היא שהנה כתב בילקוט ה
היה אחד מרגלי המרכבה, וכשחטא בבת שבע נדחה מרגלי 
המרכבה, וכיון שמחל לו הקב"ה על כך כמבואר בש"ס )שבת ל.( 
השיבו לרגלי המרכבה, ואיתא במפרשים הטעם שזכה דוד להיות 
ברגלי המרכבה, מכיון שבמרכבה אין יום ולילה דשם לילה כיום 

בהיר, ולפי שדוד לא היה ישן בלילות יותר יחשב וחושך כאור ה
משיתין נישמין )ברכות ג:( הרי שאף אצלו עשה הלילה כיום, לכך 
זכה להיות ברגלי המרכבה, ועכ"פ חזינו שמחל לו הקב"ה על 
עוונו, ג. תשובתו ע"פ מה דאיתא במדרש )ילקוט בראשית רמז 
 לד( כתנות עור ילבישם היינו בגדי כהונה, והטעם שהלבישם

ן שפיכות דמים, הקב"ה בגדי כהונה הוא כדי לכפר להם על עוו
שבגדי כהונה מכפרים על עוון זה, ד. תשובתו דאיתא בספר השיר 
שאין אדם יכול לסלק הזוהמא לגמרי כי אם ע"י שירות 
ותשבחות, וא"כ דוד שכל ימיו אמר שירות ותשבחות הרי שסילק 
הזוהמא מעצמו לגמרי, ה. תשובתו שכבר אמרו חז"ל בגמ' שבת 

ני שהיה לאוריה דין של מורד )נו.( שלא חטא דוד כשהרגו מפ
במלכות, ו. ע"כ תשובתו שמכאן ואילך יפרנס עניים בכדי לתקן 

 את חטאו.
ועתה נבוא לפרש כל זאת בדברי דוד המלך, שפתח ואמר "זכור 
ה' לדוד את כל ענותו" ר"ל זכור לי אלו הו' חטאים שרוצים ליצני 

א. לגבי הדור לומר שיש בידי, וראה שאין בידי מאומה מכל זאת, 
החטא הראשון משיב דוד "נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם אבא 
באהל ביתי כו' עד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב", ר"ל 
שאיני נכנס לחנוך את ביתי עד שלא אמצא מקום לבית המקדש, 
ב. על החטא השני משיב דוד שע"כ מחל לו הקב"ה שהרי החזירו 

ערש יצועי אם אתן שנת  לרגלי המרכבה, שהרי "איך אעלה על
לעיני לעפעפי תנומה" ר"ל שהרי איני נותן לא שינה לעיני ולא 
תנומה לעפעפי, וע"כ משום כך אני ברגלי המרכבה, ומכך מוכח 
שנמחל חטאו של בת שבע שהרי חזרתי לרגלי המרכבה, ג. על 
החטא השלישי משיב דוד "כהניך ילבשו צדק", ר"ל שהרי כבר 

זה של השפיכות דמים בכך שהלבשתו בגדי לאדה"ר נמחל חטאו 
כהונה שהם מכפרים על שפיכות דמים, ד. על החטא הרביעי 
משיב דוד "וחסידך ירננו", ר"ל שהרי אומר אני כל היום שירות 
ותשבחות שבכוחן לבטל הזוהמא לגמרי, ה. על החטא החמישי 
משיב דוד "נשבע ה' לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית 

לך אם ישמרו בניך כו' עד עד ישבו לכסא לך", ר"ל לכסא 
שהקב"ה הבטיח לדוד שלא תסור מלכותו לעולם וא"כ הרי שיש 
לאוריה דין מורד במלכות ועל פי דין נהרג, ו. על החטא השישי 
משיב דוד "צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם", ר"ל שמהיום 

 והלאה אפרנס את העניים כדי לתקן חטאי.
יב דוד דברים נכוחים על כל הטענות נגדו מסיים דוד ואחר שמש

"אויביו אלביש בושת", ר"ל שאחר שהשיב על כל טענותיהם של 
ליצני הדור שונאי דוד פניהם ילבשו בושת, שנסתתמו כל 

 טענותיהם.
 פרמישליה –צפנת פענח החדש 

 )ערך גאולה ודוד דף כ"ג ע"א
 ד"ה שיר המעלות זכור(

 ת שניתנה במרה למתן תורהמדוע הוקדמה מצות שב
 

איתא במדרש כיון ששמע משה אנכי ה' אלוקיך מיד פתח ואמר 
 ברוך אתה ה' שלא עשני גוי, ויש להבין הפשר.

ונראה ובהקדם שהנה הקשו המפרשים כיצד אנו מברכים אשר 
בחר בנו מכל העמים, והא איתא בגמ' ע"ז )ב:( שהחזיר הקב"ה 

ד שבא אצל ישראל וקיבלוה, התורה אצל כל אומה ולא קיבלוה ע
 נמצא שהקב"ה לא בחר בנו אלא ישראל הם שבחרו בו.

הנה מצות שבת קיבלוה ישראל קודם מתן תורה במרה, וקשה 
מדוע הקדים ליתנה לישראל במרה, ונראה דהנה איתא במדרש 
בשעה שעלה משה לקבל את התורה אמרו מלאכי השרת לפני 

יתן את התורה להם ולא הקב"ה תנה הודך על השמים, דהיינו ש
לישראל, והאריכו המפרשים לבאר טענת המלאכים מדינא דבר 
מצרא, שהם בשמים והתורה בשמים וקודמים לישראל שבארץ, 
אומנם הקב"ה ניצחם והביא התורה לישראל, ויש לפרש הטעם 
משום דאיתא בשו"ע דהיכא שרוצה למכור לבנו אזי קודם בנו אף 

דמים למלאכים אע"פ שהמלאכים לבר מצרא, ומה"ט ישראל קו
 בר מצרא משום שישראל בנים למקום.

אלא דמנלן שישראל בנים למקום, זה יש להוכיח משבת, 
שמקשים המפרשים כיצד ישראל שומרים שבת והרי 
משתמשים בשרביטו של מלך, שהרי הקב"ה שבת ביום השביעי, 
ואכן מטעם זה גוי ששבת חייב מיתה שמשתמש בשרביטו של 

וכיצד א"כ ישראל שומרים שבת, אלא התי' הוא שישראל מלך, 
 בנים למקום ויכולים להשתמש בשרביטו של מלך.

ולפי"ז תתיישב הקו' מדוע נתן הקב"ה את השבת במרה ולא במתן 
תורה, שנתנה קודם מתן תורה בכדי להוכיח שאנו בנים למקום, ורק 

ד אחר שמוכח שאנו בנים למקום יכולים אנו לקבל התורה כנג
 טענת בר מצרא של המלאכים משום שבנים אנו למקום.

ומעתה נבוא ליישב את הלשון אשר בחר בנו, שאכן לא מיירי על 
קבלת התורה עצמה שזה הציע אף לשאר אומות, אלא שבחר בנו 
ליתן דוקא לנו את השבת שזה מה שהכשיר דוקא לנו את נתינת 

נה אם התורה, שבלא השבת התורה היתה נשארת למלאכים, שה
אומה אחרת היתה רוצה את התורה המלאכים היו קודמים מדין 
בר מצרא, נמצא שמה שאנו קודמים הוא בזכות שבחר בנו 

 לנתינת השבת.
ובזה יובן נמי נוסח הברכה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את 
תורתו, שקשה מהו כפל הלשון, ולהנ"ל שפיר שאכן אלו שני 

עמים לנתינת השבת, ב. ע"י שבחר דברים, א. שבחר בנו מכל ה
ליתן לנו השבת מכל העמים יכל ליתן לנו את תורתו ולא 

 למלאכים.
מעתה יובנו היטב דברי המדרש שכששמע משה רבינו אנכי 
דהיינו שהקב"ה נותן לנו התורה ולא למלאכים, פתח ואמר שלא 
עשני גוי, שאילו היינו גויים לא היה לנו את השבת ולא היינו 

וממילא המלאכים היו גוברים מטענת בר מצרא, והשתא בנים, 
שלא עשנו גויים אלא יהודים וקיבלנו שבת מפני שאנו בנים 

 למקום, רק כך קיבלנו אנו את התורה ולא המלאכים.
 אבן יחזקאל

                           אי לאו האי יומא כמה סומין כיוסף איכא בשוקא                                                         
 

איתא בגמ' פסחים )סח:( אמר ר' יוסף אי לאו האי יומא דקגרים 
כמה יוסף איכא בשוקא, ונראה לפרש בדרך צחות שהנה ידוע 
שר' יוסף היה סגי נהור וכדאיתא בגמ' קידושין )לא.(, והנה איתא 
במכילתא עה"פ וכל העם רואים את הקולות מלמד שלא היה 

ומא עכ"ל המכילתא, דהיינו שכל החולים נתרפאו בהם אחד ס
 במעמד הר סיני.

וזהו שאמר ר' יוסף אי לאו האי יומא שנתרפאו בו כולם 
מעיוורונם, כמה יוסף איכא בשוקא שאז היו הרבה סומין בעולם 

 כמוני.
 אבן יחזקאל


