עמוד 84

ספר שמואל ב' ,חלק ב'

נשואי דוד ובת שבע
 .1תהלים נא
לַמנַצֵּ חַ ִמזְ מֹור ְל ָדוִ ד:
(א) ְ
(ב) בְ בֹוא ֵּא ָליו נ ָָתן ַהנָבִ יא ַכאֲ שֶׁ ר בָ א ֶׁאל בַ ת שָ בַ ע:
_ֹלהים כְּ חַ ְּסדֶּ ָך כְּ רֹב ַרחֲ מֶּ יָך ְּמ ֵּחה פְּ שָ עָ י:
(ג) חָ נֵּנִי אֱ ִ
אתי טַ הֲ ֵּרנִי:
(ד) הֶׁ ֶׁרב כַבְ סֵּ ִני מֵּ עֲֹונִי ּומֵּ חַ טָ ִ
אתי נֶׁגְ ִדי ָת ִמיד:
(ה) כִ י פְ שָ עַ י אֲ נִ י ֵּאדָ ע וְ חַ טָ ִ
יתי לְּמַ עַ ן ִתצְּ דַ ק
אתי וְּ הָ ַרע בְּ עֵּ ינֶּיָך עָ ִש ִ
(ו) לְָּך לְּבַ ְּדָך חָ טָ ִ
בְּ דָ בְּ ֶּרָך ִתזְּ כֶּה בְּ שָ פְּ טֶּ ָך:
(ז) הֵּ ן בְ עָ וֹון חֹו ָלל ְִתי ּובְ חֵּ ְטא יֶׁחֱ מַ ְת ִני ִא ִמי:
תֹודיעֵּ נִי:
ּובסָ תֻּ ם חָ כְ מָ ה ִ
(ח) הֵּ ן אֱ מֶׁ ת חָ ַפצְ ָת בַ טֻּ חֹות ְ
ּומשֶׁ לֶׁג ַאלְבִ ין:
(ט) ְתחַ ְט ֵּאנִ י בְ ֵּאזֹוב וְ ֶׁא ְטהָ ר ְתכַבְ סֵּ נִי ִ
ית:
(י) ַת ְש ִמיעֵּ נִי שָ שֹון וְ ִש ְמחָ ה ָת ֵּג ְלנָה עֲצָ מֹות ִדכִ ָ
(יא) הַ ְס ֵּתר פָ ֶׁניָך מֵּ חֲ טָ ָאי וְ כָל עֲֹונ ַֹתי ְמ ֵּחה:
_ֹלהים וְּ רּוחַ נָכֹון חַ דֵּ ש בְּ ִק ְּרבִ י:
(יב) לֵּב טָ הֹור בְּ ָרא לִ י אֱ ִ
(יג) ַאל ַת ְּשלִי ֵּכנִ י ִמ ְּל ָפנֶּיָך וְּ רּוחַ ָק ְּד ְּשָך ַאל ִת ַקח ִממֶּ נִי:
(יד) הָ ִשיבָ ה לִי ְששֹון י ְִשעֶׁ ָך וְ רּוחַ ְנ ִדיבָ ה ִת ְס ְמ ֵּכנִי:
לַמדָ ה פ ְֹשעִ ים ְד ָרכֶׁ יָך וְ חַ טָ ִאים ֵּאלֶׁ יָך יָשּובּו:
(טו) אֲ ְ
_ֹלהים אֱ _ֹלהֵּ י ְתשּועָ ִתי ְת ַרנֵּן ְלשֹונִ י
(טז) הַ צִ ילֵּ ִני ִמדָ ִמים אֱ ִ
צִ ְד ָק ֶׁתָך:
(יז) ה' ְּשפ ַָתי ִתפְּ ָתח ּופִ י יַגִ יד ְּת ִהל ֶָּתָך:
(יח) כִ י ל ֹא ַת ְחפֹץ זֶׁבַ ח וְ ֶׁא ֵּתנָה עֹולָה ל ֹא ִת ְרצֶׁ ה:
_ֹלהים
ִשבָ ָרה לֵּב נִ ְּשבָ ר וְּ נ ְִּד ֶּכה אֱ ִ
_ֹלהים רּוחַ נ ְּ
(יט) זִ בְּ חֵּ י אֱ ִ
ל ֹא ִתבְּ זֶּה:
ְרּוש ָל ִם:
יטיבָ ה בִ ְרצֹו ְנָך ֶׁאת צִ ּיֹון ִתבְ נֶׁה חֹומֹות י ָ
(כ) הֵּ ִ
(כא) ָאז ַת ְחפֹץ זִ בְ חֵּ י צֶׁ דֶׁ ק עֹולָה וְ ָכ ִליל ָאז ַיעֲלּו עַ ל ִמזְ בַ חֲ ָך
פָרים:
ִ
 .2אברבנאל שמ"ב יב:יד
ולכן רצה ית' שיהיה הדבר סתום וחתום ואיש אל ידע
בכל אלה לכבוד המלכות ולכבוד תורת הש"י ,ואם היה
מצוה הקדוש ברוך הוא שתהיה בת שבע אסורה לדוד
תגלה רעתו ויהיה הדבר גלוי לכל עמים וכדי בזיון וקצף...
והסבה השנית היא שהאל ית' ראה בחכמתו העליונה
שהיתה עתידה בת שבע שיצא ממנה מושל בישראל ומלך
עליון על כל הארץ ושיחכם מכל בני קדם ,ולכן אותה
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
האיש הירא ומזגו וטבעו ותכונתו ראוי למלוך ,ומי האשה
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...
 .3גמ' סנהדרין קז.
דרש רבא :מאי דכתיב ּ ...ומַ כְ אֹובִ י נֶׁגְ ִדי ָת ִמיד (תה' לח)?
ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי
בראשית ,אלא שבאה אליו במכאוב.

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.

 .4אסתר ב
(יד) בָ עֶׁ ֶׁרב ִהיא בָ ָאה ּובַ ב ֶֹׁקר ִהיא ָשבָ ה ֶׁאל בֵּ ית ַהנ ִָשים שֵּ נִ י
ֶׁאל יַד שַ עַ ְשגַז ְס ִריס ַה ֶׁמלְֶׁך ש ֵֹּמר ַהפִ ילַגְ ִשים ל ֹא ָתבֹוא עֹוד
ֶׁאל הַ מֶׁ לְֶׁך כִ י ִאם ָחפֵּץ בָ ּה ַה ֶׁמלְֶׁך וְ נ ְִק ְר ָאה ְב ֵּשם:
 .5דברים כב
ּותפָ שָ ּה
(כח) כִ י י ְִמצָ א ִאיש ַנע ֲָר ְבתּולָה אֲ ֶׁשר ל ֹא א ָֹר ָשה ְ
וְ שָ כַב עִ ָמּה וְ נ ְִמצָ אּו( :כט) וְ נ ַָתן ָה ִאיש ַהשֹכֵּב עִ ָמּה לַאֲ בִ י
הַ ַנע ֲָר חֲ ִמ ִשים כ ֶָׁסף וְ לֹו ִת ְהיֶׁה ל ְִא ָשה ַת ַחת אֲ ֶׁשר עִ נָּה ל ֹא
יּוכַל שַ ל ְָּחּה כָ ל י ָָמיו:
 .6בראשית לח
נְת ִתיהָ
ֹאמר צָ ְד ָקה ִמ ֶׁמנִי כִ י עַ ל כֵּ ן ל ֹא ַ
ְהּודה ַוּי ֶׁ
(כו) ַו ַּיכֵּר י ָ
לְשֵּ לָה בְ נִ י וְּ ל ֹא י ַָסף עֹוד ל ְַּדעְּ ָתּה:
 .7רש"י שם
ולא יסף עוד  -יש אומרים לא הוסיף .ויש אומרים לא
פסק [וחבירו גבי אלדד ומידד (במדבר יא כה) ולא יספו,
ומתרגמינן ולא פסקו]:
 .8אסתר ט'
(כח) וְ ַהּי ִָמים ָה ֵּא ֶׁלה נִזְ כ ִָרים וְ ַנע ֲִשים ְב ָכל דֹור וָ דֹור ִמ ְשפָחָ ה
פּורים ָה ֵּאלֶׁה ל ֹא
ימי ַה ִ
ּומ ִדינָה וְ עִ יר וָעִ יר וִ ֵּ
ּומ ְשפָחָ ה ְמ ִדינָה ְ
ִ
זַרעָ ם:
הּודים וְ זִ כְ ָרם ל ֹא יָסּוף ִמ ְ
יַעַ ְברּו ִמתֹוְך ַהּיְ ִ

