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שמ"ב י ,ז
" וַיִּשְׁ מַ ע ,דָּ ו ִּד; וַיִּשְׁ לַ ח ,אֶ ת-יֹוָאב ,ו ְׁאֵ ת כָּל-הַ ָּצבָּא ,הַ גִּב ִֹּּרים".
On learning this, David sent out Joab and the whole army—[including] the professional fighters.
שמ"ב יא ,א
" וַי ְׁהִּ י לִּתְׁ שּובַת הַ שָּ נָּה לְׁעֵ ת צֵאת הַ מְׁ לָּאכִּים ,וַיִּשְׁ לַ ח ָּדוִּד אֶ ת-יֹוָאב ו ְׁאֶ ת-עֲ ָּב ָּדיו עִּ ּמֹו ו ְׁאֶ ת-כָּל-י ִּשְׁ ָּראֵ ל וַיַשְׁ חִּ תּו אֶ תְׁ -בנֵי עַ מֹון ,וַיָּצֻרּו ,עַ ל-
ַרבָּה; ו ְׁדָּ ו ִּד ,יֹושֵ ב בִּירּושָּ ָּלִּם .
At the turn of the year, the season when kings go out [to battle], David sent Joab with his officers and all Israel with
him, and they devastated Ammon and besieged Rabbah; David remained in Jerusalem.
מלבי"ם שמ"ב יא ,א
" שעל ידי זה שישב המלך בביתו ולא הלך בעצמו ללחום מלחמת ה' בא מעשה לידו".
שמ"ב יא ,ב
" וַי ְׁהִּ י לְׁעֵ ת הָּ עֶ ֶרב ,וַיָּקָּ ם דָּ ו ִּד מֵ עַ ל מִּ שְׁ כָּבֹו וַיִּתְׁ הַ לְֵך עַ ל-גַג בֵית-הַ מֶ לְֶך ,וַי ְַׁרא אִּ שָּ ה ר ֹּחֶ צֶת ,מֵ עַ ל הַ גָּג; ו ְׁהָּ אִּ שָּ ה ,טֹובַת מַ ְׁראֶ ה מְׁ א ֹּד ".
Late one afternoon, David rose from his couch and strolled on the roof of the royal palace; and from the roof he saw a
“ woman bathing. The woman was very beautiful
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" א וַי ְׁהִּ י לִּתְׁ שּובַת שָּ נָּה ל ת צֵאת מְׁ לָּאכִּים ,ויִּשְׁ לַח דָּ ו ִּד אֶ ת-יֹוָאב ו ְׁאֶ ת-עֲ בָּדָּ יו מֹו ו ְׁאֶ ת-כָּל-י ִּשְׁ ָּר ל ויַשְׁ תּו אֶ תְׁ -בנֵי מֹון ,ויָּצֻרּו ,ל-
ַרבָּה; ו ְׁדָּ ו ִּד ,יֹושֵ ב בִּירּושָּ ָּלִּם .ב וַי ְׁהִּ י לְׁעֵ ת הָּ עֶ ֶרב ,וַיָּקָּ ם דָּ ו ִּד מֵ עַ ל מִּ שְׁ כָּבֹו וַיִּתְׁ הַ לְֵך עַ ל-גַג בֵית-הַ מֶ לְֶך ,וַי ְַׁרא אִּ שָּ ה ר ֹּחֶ צֶת ,מֵ עַ ל הַ גָּג;
ו ְׁהָּ אִּ שָּ ה ,טֹובַת מַ ְׁראֶ ה מְׁ א ֹּד .ג וַיִּשְׁ לַח דָּ ו ִּד ,וַיִּדְׁ ר ֹּש לָּאִּ שָּ ה; ו ַי ֹּאמֶ ר ,הֲ לֹוא-ז ֹּאת בַת-שֶ בַע בַת-אֱ לִּיעָּ ם--אֵ שֶ תִּ ,
אּוריָּה הַ חִּ תִּ י .ד וַיִּשְׁ לַח דָּ ו ִּד
מַ לְָׁאכִּים וַיִּקָּ חֶ הָּ  ,ו ַתָּ בֹוא אֵ לָּיו וַיִּשְׁ כַב עִּ מָּ ּה ,ו ְׁהִּ יא מִּ תְׁ קַ דֶ שֶ ת ,מִּ טֻ מְׁ ָאתָּ ּה; ו ַתָּ שָּ ב ,אֶ ל-בֵיתָּ ּה .ה ו ַתַ הַ ר ,הָּ אִּ שָּ ה; ו ַתִּ שְׁ לַח ו ַתַ גֵד לְׁדָּ ו ִּד ,ו ַת ֹּאמֶ ר
אּוריָּה ,אֶ ל-דָּ ו ִּד .ז וַיָּב ֹּא ִּ
אּוריָּה הַ חִּ תִּ י; וַיִּשְׁ לַח יֹוָאב אֶ תִּ -
הָּ ָּרה ָאנֹּכִּי .ו וַיִּשְׁ לַח דָּ ו ִּד ,אֶ ל-יֹוָאב ,שְׁ לַח אֵ לַי ,אֶ תִּ -
אּוריָּה ,אֵ לָּיו; וַיִּשְׁ ַאל דָּ ו ִּד,
ּורחַ ץ ַר ְׁגלֶיָך; וַיֵצֵא ִּ
לִּשְׁ לֹום יֹוָאב וְׁלִּשְׁ לֹום הָּ עָּ ם ,וְׁלִּשְׁ לֹום ,הַ מִּ לְׁחָּ מָּ ה .ח ו ַי ֹּאמֶ ר דָּ ו ִּד ל ִּ
אּוריָּה מִּ בֵית הַ מֶ לְֶך ,ו ַתֵ צֵא ַאחֲ ָּריו
ְׁאּוריָּהֵ ,רד ְׁלבֵיתְׁ ָך ְׁ
אּוריָּה ,פֶ תַ ח בֵית הַ מֶ לְֶך ,אֵ ת ,כָּל-עַ בְׁדֵ י אֲ דֹּנָּיו; ו ְֹׁלא י ַָּרד ,אֶ ל-בֵיתֹו .י וַיַגִּדּו לְׁדָּ ו ִּד לֵאמ ֹּרֹ ,לא-י ַָּרד ִּ
מַ שְׁ ַאת הַ מֶ לְֶך .ט וַיִּשְׁ כַב ִּ
אּוריָּה אֶ ל-בֵיתֹו;
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ו ַי ֹּאמֶ ר דָּ ו ִּד אֶ לִּ -
ֹ ,לא-י ָּרדְׁ תָּ אֶ ל-בֵיתֶ ָך .יא ו ַי ֹּאמֶ ר אּוריָּה אֶ ל-דָּ ו ִּד ,הָּ ָארֹון וְׁישְׁ ָּר ל ו ִּיהּודָּ ה י ֹּשְׁ בִּים
אּוריָּה ,הֲ לֹוא דֶ ֶרְך תָּ ה בָּא--
בַסֻ כֹות ו ַאדֹּנִּי יֹוָאב ו ְׁעַ בְׁדֵ י אֲ דֹּנִּי עַ ל-פְׁ נֵי הַ שָּ דֶ ה חֹּנִּים ,ו ַאֲ נִּי ָאבֹוא אֶ ל-בֵיתִּ י לֶאֱ כ ֹּל וְׁלִּשְׁ תֹות ,וְׁלִּשְׁ כַב עִּ ם-אִּ שְׁ תִּ י; חַ יֶָך ו ְׁחֵ י נַפְׁשֶ ָך ,אִּ ם-אֶ עֱ שֶ ה
אּוריָּה ,שֵ ב ָּבזֶה גַם-הַ יֹוםּ--ומָּ חָּ ר אֲ שַ לְׁחֶ ךָּ; וַיֵשֶ ב ִּ
אֶ ת-הַ דָּ בָּר הַ זֶה .יב ו ַי ֹּאמֶ ר דָּ ו ִּד אֶ לִּ -
אּוריָּה בִּירּושָּ ַלִּם בַיֹום הַ הּואּ ,ומִּ מָּ חֳ ָּרת .יג וַיִּקְׁ ָּרא-
לֹו דָּ ו ִּד ,ו ַי ֹּאכַל לְׁפָּ נָּיו וַיֵשְׁ תְׁ --וַי ְׁשַ כ ְֵׁרהּו; וַיֵצֵא בָּעֶ ֶרב ,לִּשְׁ כַב בְׁמִּ שְׁ כָּבֹו עִּ ם-עַ בְׁדֵ י אֲ דֹּנָּיו ,ו ְׁאֶ ל-בֵיתֹוֹ ,לא י ָָּּרד .יד וַי ְׁהִּ י בַב ֹּקֶ ר ,וַיִּכְׁת ֹּב דָּ ו ִּד סֵ פֶר
אּוריָּה .טו וַיִּכְׁת ֹּב בַסֵ פֶ ר ,לֵאמ ֹּר :הָּ בּו אֶ תִּ -
אֶ ל-יֹוָאב; וַיִּשְׁ לַחְׁ ,בי ַד ִּ
אּוריָּה ,אֶ ל-מּול פְׁ נֵי הַ מִּ לְׁחָּ מָּ ה הַ חֲ זָּקָּ ה ,ו ְׁשַ בְׁתֶ ם מֵ ַאחֲ ָּריו ,ו ְׁנִּכָּה
ו ָּמֵ ת .טז וַי ְׁהִּ י ,בִּשְׁ מֹור יֹוָאב אֶ ל-הָּ עִּ יר; וַיִּתֵ ן ,אֶ תִּ -
אּוריָּה ,אֶ ל-הַ מָּ קֹום אֲ שֶ ר י ָּדַ ע ,כִּי ַאנְׁשֵ י-חַ י ִּל שָּ ם .יזוַיֵצְׁאּו ַאנְׁשֵ י הָּ עִּ יר ,וַיִּלָּחֲ מּו אֶ ת-יֹוָאב,
וַיִּפ ֹּל מִּ ן-הָּ עָּ ם ,מֵ עַ בְׁדֵ י דָּ ו ִּד; וַיָּמָּ ת ,גַם ִּ
אּוריָּה הַ חִּ תִּ י .יח וַיִּשְׁ לַח ,יֹוָאב; וַיַגֵד לְׁדָּ ו ִּד ,אֶ ת-כָּל-דִּ ב ְֵׁרי הַ מִּ לְׁחָּ מָּ ה .יט וַיְׁצַו אֶ ת-הַ מַ לְׁאָּ ְך,
לֵאמ ֹּרְׁ :ככַלֹותְׁ ָך ,אֵ ת כָּל-דִּ ב ְֵׁרי הַ מִּ לְׁחָּ מָּ ה--לְׁדַ בֵר אֶ ל-הַ מֶ לְֶך .כ ו ְׁהָּ י ָּה ,אִּ ם-תַ עֲ לֶה חֲ מַ ת הַ מֶ לְֶך ,ו ְָׁאמַ ר ְׁלָך ,מַ דּועַ נִּגַשְׁ תֶ ם אֶ ל-הָּ עִּ יר
לְׁהִּ לָּחֵ ם :הֲ לֹוא י ְׁדַ עְׁ תֶ ם ,אֵ ת אֲ שֶ ר-י ֹּרּו מֵ עַ ל הַ חֹומָּ ה .כא מִּ י-הִּ כָּה אֶ ת-אֲ בִּימֶ לְֶך בֶן-י ְֻׁרבֶשֶ ת ,הֲ לֹוא-אִּ שָּ ה הִּ שְׁ לִּיכָּה עָּ לָּיו ֶפלַח ֶרכֶב מֵ עַ ל
הַ חֹומָּ ה וַיָּמָּ ת בְׁתֵ בֵץ ,לָּמָּ ה נִּגַשְׁ תֶ ם ,אֶ ל-הַ חֹומָּ ה; ו ְָׁאמַ ְׁרתָּ --גַם עַ בְׁדְׁ ָך ִּ
אּוריָּה הַ חִּ תִּ י ,מֵ ת .כב וַיֵלְֶך ,הַ מַ לְׁאָּ ְך; וַיָּב ֹּא וַיַגֵד לְׁדָּ ו ִּד ,אֵ ת כָּל-אֲ שֶ ר
שְׁ לָּחֹו יֹוָאב .כג ו ַי ֹּאמֶ ר הַ מַ לְׁאְָּך ,אֶ ל-דָּ ו ִּד ,כִּיָּ -גבְׁרּו עָּ לֵינּו הָּ אֲ נָּשִּ ים ,וַיֵצְׁאּו אֵ לֵינּו הַ שָּ דֶ ה; וַנִּהְׁ י ֶה עֲ לֵיהֶ ם ,עַ ד-פֶ תַ ח הַ שָּ עַ ר .כד ו ַי ֹּראּו
מֹוראים אֶ ל-עֲ בָּדֶ יָך מֵ עַ ל הַ חֹומָּ ה ,וַיָּמּותּו מֵ עַ בְׁדֵ י הַ מֶ לְֶך; וְׁגַם ,עַ בְׁדְׁ ָך ִּ
הַ ִּ
אּוריָּה הַ חִּ תִּ י--מֵ ת .כה ו ַי ֹּאמֶ ר דָּ ו ִּד אֶ ל-הַ מַ לְׁאָּ ְך ,כ ֹּה-ת ֹּאמַ ר אֶ ל-
יֹוָאב ַאל-י ֵַרע בְׁעֵ ינֶיָך אֶ ת-הַ דָּ בָּר הַ זֶה--כִּי-כָּז ֹּה ו ְׁ ָּכזֶה ,ת ֹּאכַל הֶ חָּ ֶרב; הַ חֲ זֵק מִּ לְׁחַ מְׁ תְׁ ָך אֶ ל-הָּ עִּ יר ו ְׁהָּ ְׁרסָּ ּה ,ו ְׁחַ זְׁקֵ הּו .כו ו ַתִּ שְׁ מַ ע אֵ שֶ ת ִּ
אּוריָּה,
כִּי-מֵ ת ִּ
אּוריָּה אִּ ישָּ ּה; ו ַתִּ סְׁ פ ֹּד ,עַ ל-בַעְׁ לָּּה .כז וַיַעֲ ב ֹּר הָּ אֵ בֶל ,וַיִּשְׁ לַח דָּ ו ִּד וַיַַאסְׁ פָּ ּה אֶ ל-בֵיתֹו ו ַתְׁ הִּ י-לֹו לְׁאִּ שָּ ה ,ו ַתֵ לֶד לֹו ,בֵן; וַי ֵַרע הַ דָּ בָּר אֲ שֶ ר-
עָּ שָּ ה דָּ ו ִּד ,בְׁעֵ ינֵי י ְׁהו ָּה" .
At the turn of the year, the season when kings go out [to battle], David sent Joab with his officers and all Israel with him,
and they devastated Ammon and besieged Rabbah; David remained in Jerusalem. Late one afternoon, David rose from
his couch and strolled on the roof of the royal palace; and from the roof he saw a woman bathing. The woman was very
beautiful, and the king sent someone to make inquiries about the woman. He reported, “She is Bathsheba daughter of
Eliam [and] wife of Uriah the Hittite.” David sent messengers to fetch her; she came to him and he lay with her—she had

just purified herself after her period—and she went back home. The woman conceived, and she sent word to David, “I
am pregnant.” Thereupon David sent a message to Joab, “Send Uriah the Hittite to me”; and Joab sent Uriah to David.
When Uriah came to him, David asked him how Joab and the troops were faring and how the war was going. Then David
said to Uriah, “Go down to your house and bathe your feet.” When Uriah left the royal palace, a present from the king
followed him. But Uriah slept at the entrance of the royal palace, along with the other officers of his lord, and did not go
down to his house. When David was told that Uriah had not gone down to his house, he said to Uriah, “You just came
from a journey; why didn’t you go down to your house?” Uriah answered David, “The Ark and Israel and Judah are
located at Succoth, and my master Joab and Your Majesty’s men are camped in the open; how can I go home and eat
and drink and sleep with my wife? As you live, by your very life, I will not do this!” David said to Uriah, “Stay here today
also, and tomorrow I will send you off.” So Uriah remained in Jerusalem that day. The next day, David summoned him,
and he ate and drank with him until he got him drunk; but in the evening, [Uriah] went out to sleep in the same place,
with his lord’s officers; he did not go down to his home. In the morning, David wrote a letter to Joab, which he sent with
Uriah. He wrote in the letter as follows: “Place Uriah in the front line where the fighting is fiercest; then fall back so that
he may be killed.” So when Joab was besieging the city, he stationed Uriah at the point where he knew that there were
able warriors. The men of the city sallied out and attacked Joab, and some of David’s officers among the troops fell;
Uriah the Hittite was among those who died. Joab sent a full report of the battle to David. He instructed the messenger
as follows: “When you finish reporting to the king all about the battle, the king may get angry and say to you, ‘Why did
you come so close to the city to attack it? Didn’t you know that they would shoot from the wall? Who struck down
Abimelech son of Jerubbesheth? Was it not a woman who dropped an upper millstone on him from the wall at Thebez,
from which he died? Why did you come so close to the wall?’ Then say: ‘Your servant Uriah the Hittite was among those
killed.’” The messenger set out; he came and told David all that Joab had sent him to say. The messenger said to David,
“First the men prevailed against us and sallied out against us into the open; then we drove them back up to the entrance
to the gate. But the archers shot at your men from the wall and some of Your Majesty’s men fell; your servant Uriah the
Hittite also fell.” Whereupon David said to the messenger, “Give Joab this message: ‘Do not be distressed about the
matter. The sword always takes its toll. Press your attack on the city and destroy it!’ Encourage him!” When Uriah’s wife
heard that her husband Uriah was dead, she lamented over her husband. After the period of mourning was over, David
sent and had her brought into his palace; she became his wife and she bore him a son. But the LORD was displeased with
what David had done, “
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 ב, רד"ק שמ"ב יא.8
.""הוא ראה אותה מעל הגג שהיתה רוחצת בביתה
 ב, רש"י שמ"ב יא.9
" מנדתה:" מטומאתה
 נידה לא ע"ב.10
: ורבי יוחנן אמר.) ז, שנאמר הֵ ן בְׁעָּ וֹון חֹו ָּללְׁתִּ י (תהילים נ"א, אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה:" ואמר רבי יצחק אמר רבי אמי
.") שנאמר ּובְׁחֵ טְׁ א י ֶחֱ מַ תְׁ נ ִּי אִּ מִּ י (שם,סמוך לטבילה
 ח, רש"י שמ"ב יא.11
"" שהיה מתכוין שישכב עם אשתו ויהא סבור שממנו היא מעוברת

 .12קידושין מג ע"א
" אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו מאי טעמא מורד במלכות הוה דקאמר ליה (שמואל ב יא ,יא) ואדוני יואב וכל עבדי אדוני על
פני השדה חונים "
 .13במדבר רבה פרשה כג יג
" 'וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה (ו)אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל לאבנר בן נר ולעמשא בן יתר ויהרגם'
(מל"א ב' ,ה) .מה עשה לו? את מוצא ,בשעה שכתב דוד ליואב 'הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו ונכה
ומת' ,עשה כך ונהרג .נתקבצו כל ראשי החילים על יואב להרגו ,שהיה ראש הגבורים ,שכך כתיב בו 'אוריה החתי על שלשים
ושבעה' (שמ"ב כג ,לט) .הראה להם את הכתב ,לפיכך כתיב 'את אשר עשה לי יואב בן צרויה'"...
Parallelism Between the story of Yehuda & Tamar and the story of David& Bat Sheva .14
Forbidden sex – Yehudah with his daughter in law and David with a married woman
Both women become pregnant as a result
)Both Yehuda and David sentence wrongly someone to death (Tamar & Uria
)Both women notify (not in direct conversation) the men they are pregnant (by hint or messenger
At the end both men acknowledge their sin
)The name Bat Shua appear in both stories (Yehudah’s wife and Bat Sheva in the book of Chronicles
 appear in both stories and nowhere else in the bibleוירע בעיני ה' The phrase
)Both come from the same family (David is a descendant of Judah
 .15בראשית ל"ח ,כו
" ו ְֹׁלא י ָּסַ ף עֹוד לְׁדַ עְׁ תָּ ּה"
 .16רמב"ן בראשית ל"ח ,כו
"ולא יסף עוד לדעתה"  -אחרי שהקים זרע לבניו לא רצה להיות עמה עוד  ...וכתיב התם קול גדול ולא יסף
 .17שופטים י"ט ,טו
"ו ְׁאֵ ין אִּ יש מְׁ אַ סֵ ף אֹותָּ ם הַ ַבי ְׁתָּ ה לָּלּון"
 .18שמ"ב יב ,א-ד
"א וַיִּשְׁ לַח י ְׁהו ָּה אֶ ת-נָּתָּ ן ,אֶ ל-דָּ ו ִּד; וַיָּב ֹּא אֵ לָּיו ,ו ַי ֹּאמֶ ר לֹו שְׁ נֵי אֲ נָּשִּ ים הָּ יּו בְׁעִּ יר אֶ חָּ ת ,אֶ חָּ ד עָּ שִּ יר ,ו ְׁאֶ חָּ ד ָּראש .ב לְׁעָּ שִּ יר ,הָּ י ָּה צ ֹּאן ּובָּקָּ ר--
הַ ְׁרבֵה מְׁ א ֹּד .ג וְׁל ָָּּרש אֵ ין-כ ֹּל ,כִּי אִּ םִּ -כבְׁשָּ ה ַאחַ ת קְׁ טַ נָּה אֲשֶ ר קָּ נָּה ,וַי ְׁחַ יֶהָּ  ,ו ַתִּ גְׁדַ ל עִּ מֹו ו ְׁעִּ םָּ -בנָּיו י ַחְׁ דָּ ו; מִּ פִּ תֹו ת ֹּאכַל ּומִּ כ ֹּסֹו תִּ שְׁ תֶ ה,
ּובְׁחֵ יקֹו תִּ שְׁ כָּב ,ו ַתְׁ הִּ י-לֹוְׁ ,כבַת .ד וַיָּב ֹּא הֵ לְֶך ,לְׁאִּ יש הֶ עָּ שִּ יר ,וַיַחְׁ מ ֹּל לָּקַ חַ ת מִּ צ ֹּאנֹו ּומִּ בְׁקָּ רֹו ,לַעֲ שֹות לָּא ֵֹּרחַ הַ בָּא-לֹו; וַיִּקַ ח ,אֶ תִּ -כבְׁשַ ת
הָּ אִּ יש הָּ ָּראש ,וַיַעֲ שֶ הָּ  ,לָּאִּ יש הַ בָּא אֵ לָּיו".
and the LORD sent Nathan to David. He came to him and said, “There were two men in the same city, one rich and one
poor. The rich man had very large flocks and herds, but the poor man had only one little ewe lamb that he had bought.
He tended it and it grew up together with him and his children: it used to share his morsel of bread, drink from his cup,
and nestle in his bosom; it was like a daughter to him. One day, a traveler came to the rich man, but he was loath to take
anything from his own flocks or herds to prepare a meal for the guest who had come to him; so he took the poor man’s
”lamb and prepared it for the man who had come to him.
 .19שמ"ב יב ,ה-ו
ַארבַעְׁ תָּ י ִּם :עֵ קֶ ב ,אֲ שֶ ר
" ה וַיִּחַ רַ-אף דָּ ו ִּד בָּאִּ יש ,מְׁ א ֹּד; ו ַי ֹּאמֶ ר ,אֶ ל-נָּתָּ ן ,חַ י-י ְׁהו ָּה ,כִּי בֶן-מָּ ו ֶת הָּ אִּ יש הָּ ע ֹּשֶ ה ז ֹּאת .ו ו ְׁאֶ ת-הַ ִּכבְׁשָּ ה ,י ְׁשַ לֵם ְׁ
עָּ שָּ ה אֶ ת-הַ דָּ בָּר הַ זֶה ,ו ְׁעַ ל ,אֲ שֶ ר ֹלא-חָּ מָּ ל ".
David flew into a rage against the man, and said to Nathan, “As the LORD lives, the man who did this deserves to die! He
”shall pay for the lamb four times over, because he did such a thing and showed no pity.
 .20סוכה נב ע"ב
"אמר רבא בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש שנאמר (שמואל ב יב ,ד) ויבא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת
מצאנו ומבקרו לעשות לאורח וכתיב ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו"
 .21מצודת דוד שמ"ב יב ,א
"ואף כי הרבה בדברים שאין ענין להם עם דבר דוד ,אולם כוונתו היתה להעלים ביותר לבל ירגיש דוד וישמור פיו מלפסוק הדין".










 .22מצודת דוד שמ"ב יב ,א
"שדוד בעצמו יפסוק הדין על עצמו"
 .23שמ"ב יד ,ה-ז
" ו ַת ֹּאמֶ ר אֲ בָּל אִּ שָּ ה ַאלְׁמָּ נָּה ָאנִּי וַיָּמָּ ת אִּ ישִּ יּ .ולְׁשִּ פְׁחָּ תְׁ ָך שְׁ נֵי ָּבנִּים וַיִּנָּצּו שְׁ נֵיהֶ ם בַשָּ דֶ ה ו ְׁאֵ ין מַ צִּיל בֵינֵיהֶ ם וַיַכֹו הָּ אֶ חָּ ד אֶ ת הָּ אֶ חָּ ד וַיָּמֶ ת
א ֹּתֹו .ו ְׁהִּ נֵה קָּ מָּ ה כָּל הַ מִּ שְׁ פָּ חָּ ה עַ ל שִּ פְׁחָּ תֶ ָך ו ַי ֹּאמְׁ רּו תְׁ נ ִּי אֶ ת מַ כֵה ָאחִּ יו ּונְׁמִּ תֵ הּו ְׁבנֶפֶ ש ָאחִּ יו אֲ שֶ ר הָּ ָּרג וְׁנַשְׁ מִּ ידָּ ה גַם אֶ ת הַ ֵ
יֹורש וְׁכִּבּו אֶ ת
ָארה ְׁל ִּבלְׁתִּ י שום שִּ ים לְׁאִּ ישִּ י שֵ ם ּושְׁ אֵ ִּרית עַ ל פְׁ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה"
גַחַ לְׁתִּ י אֲ שֶ ר נִּשְׁ ָּ
And she answered, “Alas, I am a widow, my husband is dead. Your maidservant had two sons. The two of them came to
blows out in the fields where there was no one to stop them, and one of them struck the other and killed him. Then the
whole clan confronted your maidservant and said, ‘Hand over the one who killed his brother, that we may put him to
death for the slaying of his brother, even though we wipe out the heir.’ Thus they would quench the last ember
”remaining to me, and leave my husband without name or remnant upon the earth.
 .24מלאכים א' כ ,לח-מ
"וַיֵלְֶך הַ נָּבִּיא וַיַעֲ מ ֹּד לַמֶ לְֶך עַ ל הַ דָּ ֶרְך וַיִּתְׁ חַ פֵ ש בָּאֲ פֵר עַ ל עֵ ינָּיו .וַי ְׁהִּ י הַ מֶ לְֶך עֹּבֵר ו ְׁהּוא צָּעַ ק אֶ ל הַ מֶ לְֶך ו ַי ֹּאמֶ ר עַ בְׁדְׁ ָך יָּצָּא בְׁקֶ ֶרב הַ מִּ לְׁחָּ מָּ ה
ו ְׁהִּ נֵה אִּ יש סָּ ר וַיָּבֵא אֵ לַי אִּ יש ו ַי ֹּאמֶ ר שְׁ מ ֹּר אֶ ת הָּ אִּ יש הַ זֶה אִּ ם הִּ פָּ קֵ ד י ִּ ָּפקֵ ד ו ְׁהָּ י ְׁתָּ ה נַפְׁ שְׁ ָך תַ חַ ת נַפְׁ שֹו אֹו ִּככַר כֶסֶ ף תִּ שְׁ קֹול .וַי ְׁהִּ י עַ בְׁדְׁ ָך
ע ֹּשֵ ה הֵ נָּה ו ָּהֵ נָּה ו ְׁהּוא אֵ ינֶנּו ו ַי ֹּאמֶ ר אֵ לָּיו מֶ לְֶך י ִּשְׁ ָּראֵ ל כֵן מִּ שְׁ פָּ טֶ ָך אַ תָּ ה חָּ ָּרצְׁתָּ "
Then the prophet, disguised by a cloth over his eyes, went and waited for the king by the road. As the king passed by, he
cried out to the king and said, “Your servant went out into the thick of the battle. Suddenly a man came over and
brought a man to me, saying, ‘Guard this man! If he is missing, it will be your life for his, or you will have to pay a talent
of silver.’ While your servant was busy here and there, [the man] got away.” The king of Israel responded, “You have
”your verdict; you pronounced it yourself.
 .25מלאכים א' כ ,מא-מב
" וַי ְׁמַ הֵ ר וַיָּסַ ר אֶ ת הָּ אֲ פֵר מֵ עֲ לֵי עֵ ינָּיו וַיַכֵר א ֹּתֹו מֶ לְֶך י ִּשְׁ ָּראֵ ל כִּי מֵ הַ נְׁבִּאִּ ים הּוא .ו ַי ֹּאמֶ ר אֵ לָּיו כ ֹּה ָאמַ ר ה' י ַעַ ן שִּ לַחְׁ תָּ אֶ ת אִּ יש חֶ ְׁרמִּ י מִּ יָּד
ו ְׁהָּ י ְׁתָּ ה נַפְׁ שְׁ ָך תַ חַ ת נַפְׁ שֹו ו ְׁעַ מְׁ ָך תַ חַ ת עַ מֹו"
Quickly he removed the cloth from his eyes, and the king recognized him as one of the prophets. He said to him, “Thus
said the LORD: Because you have set free the man whom I doomed, your life shall be forfeit for his life and your people
”for his people.
 .26דרשות הר"ן ,דרוש י"א
" והשם יתברך ייחד כל אחד מהענינים האלו לכת מיוחדת ,וצוה שיתמנו השופטים לשפוט המשפט הצודק האמיתי ...שתכלית
מינויים הוא כדי לשפוט את העם במשפט צדק אמיתי בעצמו ,ואין יכלתם עובר ביותר מזה .ומפני שהסידור המדיני לא ישלם בזה
לבדו ,השלים הא-ל תיקונו במצות המלך .ונבאר עוד כשנניח צד אחד מהצדדים ,הרי שנינו בפרק היו בודקין (סנהדרין מ ע"ב) :תנו
רבנן מכירים אתם אותו כו' התריתם בו קיבל התראה התיר עצמו למיתה המית בתוך כדי דיבור וכו' .ואין ספק כי כל זה ראוי מצד
משפט צדק ,כי למה יומת איש ,אם לא שידע שהכניס עצמו בדבר שיש בו חיוב מיתה ועבר עליו ,ולזה יצטרך שיקבל עליו התראה,
וכל יתר הדברים השנויים באותה ברייתא ,וזהו משפט צדק אמיתי בעצמו הנמסר לדיינים .אבל אם לא יענש העובר כי אם על זה
הדרך ,יפסד הסידור המדיני לגמרי ,שיתרבו שופכי דמים ולא יגורו מן העונש ,ולכן צוה השם יתברך לצורך ישובו של עולם במינוי
המלך ...והמלך יכול לדון שלא בהתראה כפי מה שיראה שהוא צריך לקיבוץ המדיני".
 .27שמות כ"א ,לז
"ארבע צאן תחת השה"
 .28שמ"ב יב ,ו
ַארבַעְׁ תָּ י ִּם".
"כִּי בֶן מָּ ו ֶת הָּ אִּ יש הָּ ע ֹּשֶ ה ז ֹּאת ,ו ְׁאֶ ת הַ ִּכבְׁשָּ ה י ְׁשַ לֵם ְׁ
 .29שמ"ב יב ,ז-ט
"ז ו ַי ֹּאמֶ ר נָּתָּ ן אֶ ל-דָּ ו ִּד ,אַ תָּ ה הָּ אִּ יש; כ ֹּהָ-אמַ ר י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהֵ י י ִּשְׁ ָּראֵ לָ ,אנֹּכִּי מְׁ שַ חְׁ תִּ יָך לְׁמֶ לְֶך עַ ל-י ִּשְׁ ָּראֵ ל ,ו ְָׁאנֹּכִּי הִּ ַצלְׁתִּ יָך ,מִּ יַד שָּ אּול .ח
ו ָּאֶ תְׁ נָּה לְָׁך אֶ ת-בֵית אֲ דֹּנֶיָך ,ו ְׁאֶ ת-נְׁשֵ י אֲ דֹּנֶיָך בְׁחֵ יקֶ ָך ,ו ָּאֶ תְׁ נָּה לְָׁך ,אֶ ת-בֵית י ִּשְׁ ָּראֵ ל ו ִּיהּודָּ ה; ו ְׁאִּ ם-מְׁ עָּ ט--ו ְׁא ֹּסִּ פָּ ה לְָׁך ,כָּהֵ נָּה וְׁכָּהֵ נָּה .ט מַ דּועַ
ָּבזִּיתָּ אֶ ת-דְׁ בַר י ְׁהו ָּה ,לַעֲ שֹות הָּ ַרע בעינו (בְׁעֵ ינַי) ,אֵ ת ִּ
אּוריָּה הַ חִּ תִּ י הִּ כִּיתָּ בַחֶ ֶרב ,ו ְׁאֶ ת-אִּ שְׁ תֹו לָּקַ חְׁ תָּ לְָׁך לְׁאִּ שָּ ה; ו ְׁא ֹּתֹו הָּ ַרגְׁתָּ  ,בְׁחֶ ֶרב ְׁבנ ֵי
עַ מֹון”.

And Nathan said to David, “That man is you! Thus said the LORD, the God of Israel: ‘It was I who anointed you king over
Israel and it was I who rescued you from the hand of Saul. I gave you your master’s house and possession of your
master’s wives; and I gave you the House of Israel and Judah; and if that were not enough, I would give you twice as
much more. Why then have you flouted the command of the LORD and done what displeases Him? You have put Uriah
the Hittite to the sword; you took his wife and made her your wife and had him killed by the sword of the Ammonites.
יד- י, שמ"ב יב.30
Punishment 1
""ו ְׁעַ תָּ ה ֹלא תָּ סּור חֶ ֶרב מִּ בֵיתְׁ ָך עַ ד עֹולָּם
Therefore the sword shall never depart from your House
Punishment 2
ָּ כִּי אַ תָּ ה עָּ שִּ ית.“כ ֹּה ָאמַ ר ה' הִּ נְׁנִּי מֵ קִּ ים עָּ לֶיָך ָּרעָּ ה מִּ בֵיתֶ ָך וְׁלָּקַ חְׁ תִּ י אֶ ת נָּשֶ יָך לְׁעֵ ינֶיָך וְׁנָּתַ תִּ י ל ְֵׁרעֶ יָך ו ְׁשָּ כַב עִּ ם נָּשֶ יָך לְׁעֵ ינֵי הַ שֶ מֶ ש הַ ז ֹּאת
"בַסָּ תֶ ר ו ַאֲ נִּי אֶ עֱ שֶ ה אֶ ת הַ דָּ בָּר הַ זֶה נֶגֶד כָּל י ִּשְׁ ָּראֵ ל וְׁנֶגֶד הַ שָּ מֶ ש
Thus said the LORD: ‘I will make a calamity rise against you from within your own house; I will take your wives and give
them to another man before your very eyes and he shall sleep with your wives under this very sun.
Punishment 3
""ו ַי ֹּאמֶ ר דָּ ו ִּד אֶ ל נָּתָּ ן חָּ טָּ אתִּ י לַה' ו ַי ֹּאמֶ ר נָּתָּ ן אֶ ל דָּ ו ִּד גַם ה' הֶ עֱ בִּיר חַ טָּ אתְׁ ָך ֹלא תָּ מּות
David said to Nathan, “I stand guilty before the LORD!” And Nathan replied to David, “The LORD has remitted your sin;
you shall not die.
Punishment 4
""אֶ פֶס כִּי נִּאֵ ץ נִַּאצְׁתָּ אֶ ת אֹּיְׁבֵי ה' בַדָּ בָּר הַ זֶה גַם הַ בֵן הַ יִּלֹוד לְָׁך מֹות י ָּמּות
However, since you have spurned the enemies of the LORD by this deed, even the child about to be born to you shall
die.”
 תהילים נ"א.31
. מְׁ חֵ ה פְׁ שָּ עָּ י, ג חָּ נֵנִּי אֱ ֹלהִּ ים כְׁחַ סְׁ דֶ ָך; כְׁר ֹּב ַרחֲ מֶ יָך.שָּ בַע-בַת- אֶ ל,בָּא- כַאֲ שֶ ר-- נָּתָּ ן הַ נָּבִּיא,אֵ לָּיו- ב בְׁבֹוא. מִּ זְׁמֹור לְׁדָּ ו ִּד, ַ"א לַמְׁ נַצֵח
, ו ְׁהָּ ַרע בְׁעֵ ינֶיָך, חָּ טָּ אתִּ י, ו לְָׁך ְׁלבַדְׁ ָך. אֲ נִּי אֵ דָּ ע; ו ְׁחַ טָּ אתִּ י נֶגְׁדִּ י תָּ מִּ יד,פְׁשָּ עַ י- ה כִּי. ַכבְׁסֵ נִּי מֵ עֲ וֺנִּי; ּומֵ חַ טָּ אתִּ י טַ הֲ ֵרנִּי,)ד הרבה (הֶ ֶרב
, חָּ פַ צְׁתָּ בַטֻ חֹות; ּובְׁסָּ תֻ ם,אֱ מֶ ת- ח הֵ ן. י ֶחֱ מַ תְׁ נִּי אִּ מִּ י,בְׁעָּ וֹון חֹו ָּללְׁתִּ י; ּובְׁחֵ טְׁ א- ז הֵ ן. תִּ ְׁזכֶה בְׁשָּ פְׁ טֶ ָך-- תִּ צְׁדַ ק בְׁדָּ ב ְֶׁרָך, לְׁמַ עַ ן:עָּ שִּ יתִּ י
 יא הַ סְׁ תֵ ר. ָּ עֲ צָּמֹות דִּ כִּית, שָּ שֹון ו ְׁשִּ מְׁ חָּ ה; תָּ ֵג ְׁלנָּה, י תַ שְׁ מִּ יעֵ נִּי. ּומִּ שֶ לֶג ַא ְׁלבִּין, ט תְׁ חַ טְׁ אֵ נִּי בְׁאֵ זֹוב ו ְׁאֶ טְׁ הָּ ר; תְׁ ַכבְׁסֵ נִּי.חָּ כְׁמָּ ה תֹודִּ יעֵ נִּי
,תַ שְׁ לִּי ֵכנִּי מִּ לְׁפָּ נֶיָך; ו ְׁרּוחַ קָּ דְׁ שְׁ ָך- יג ַאל. חַ דֵ ש בְׁקִּ ְׁרבִּי,לִּי אֱ ֹלהִּ ים; ו ְׁרּוחַ נָּכֹון- ב ְָּׁרא, יב לֵב טָּ הֹור.עֲ וֺנ ֹּתַ י מְׁ חֵ ה- מֵ חֲ טָּ ָאי; וְׁכָּל,פָּ נֶיָך
 טז הַ צִּי ֵלנִּי. אֵ לֶיָך י ָּשּובּו, טו אֲ לַמְׁ דָּ ה פ ֹּשְׁ עִּ ים דְׁ ָּרכֶיָך; ו ְׁחַ טָּ אִּ ים. שְׁ שֹון י ִּשְׁ עֶ ָך; ו ְׁרּוחַ נְׁדִּ יבָּה תִּ סְׁ מְׁ ֵכנִּי, יד הָּ שִּ יבָּה לִּי.תִּ קַ ח מִּ מֶ נִּי-ַאל
תַ חְׁ פ ֹּץ ֶזבַח- ֹלא, יח כִּי. יַגִּיד תְׁ הִּ לָּתֶ ָך, שְׁ פָּ תַ י תִּ פְׁ תָּ ח; ּופִּ י, יז אֲ דֹּנָּי. צִּדְׁ קָּ תֶ ָך, תְׁ ַרנֵן לְׁשֹונִּי: אֱ ֹלהֵ י תְׁ שּועָּ תִּ י-- אֱ ֹלהִּ ים,מִּ דָּ מִּ ים
- אֶ ת, כ הֵ יטִּ יבָּה ב ְִּׁרצֹונְָׁך. ֹלא תִּ ְׁבזֶה, אֱ ֹלהִּ ים--נִּשְׁ בָּר וְׁנ ִּדְׁ כֶה- לֵב: רּוחַ נ ִּשְׁ ב ָָּּרה, יט ִּזבְׁחֵ י אֱ ֹלהִּ ים. ֹלא תִּ ְׁרצֶה,ו ְׁאֶ תֵ נָּה; עֹולָּה
.מִּ ְׁזבַחֲ ָך פָּ ִּרים- עֹולָּה ו ְׁ ָּכלִּיל; ָאז י ַעֲ לּו עַ ל,צֶדֶ ק- כא ָאז תַ חְׁ פ ֹּץ ִּזבְׁחֵ י. חֹומֹות י ְׁרּושָּ ָּלִּם,צִּיֹון; תִּ ְׁבנֶה
1 For the leader. A psalm of David, 2 when Nathan the prophet came to him after he had come to Bathsheba. 3 Have
mercy upon me, O God, as befits Your faithfulness; in keeping with Your abundant compassion, blot out my
transgressions. 4 Wash me thoroughly of my iniquity, and purify me of my sin; 5 for I recognize my transgressions, and
am ever conscious of my sin. 6 Against You alone have I sinned, and done what is evil in Your sight; so You are just in
Your sentence, and right in Your judgment. 7 Indeed I was born with iniquity; with sin my mother conceived me. 8
Indeed You desire truth about that which is hidden; teach me wisdom about secret things. 9 Purge me with hyssop till I
am pure; wash me till I am whiter than snow. 10 Let me hear tidings of joy and gladness; let the bones You have crushed
exult. 11 Hide Your face from my sins; blot out all my iniquities. 12 Fashion a pure heart for me, O God; create in me a
steadfast spirit. 13 Do not cast me out of Your presence, or take Your holy spirit away from me. 14 Let me again rejoice
in Your help; let a vigorous spirit sustain me. 15 I will teach transgressors Your ways, that sinners may return to You.
16 Save me from bloodguilt, O God, God, my deliverer, that I may sing forth Your beneficence. 17 O Lord, open my lips,
and let my mouth declare Your praise. 18 You do not want me to bring sacrifices; You do not desire burnt offerings;

19 True sacrifice to God is a contrite spirit; God, You will not despise a contrite and crushed heart. 20 May it please You
to make Zion prosper; rebuild the walls of Jerusalem. 21 Then You will want sacrifices offered in righteousness, burnt
and whole offerings; then bulls will be offered on Your altar.
 יומא כב ע"ב.32
" דוד בשתים(חטא אוריה ומפקד העם) ולא עלתה לו,"שאול באחת(אגג ועמלק) ועלתה לו
 טו, שמ"ב יב.33
ִּ " וַיֵלְֶך נָּתָּ ן אֶ ל בֵיתֹו וַיִּג ֹּף ה' אֶ ת הַ יֶלֶד אֲ שֶ ר יָּלְׁדָּ ה אֵ שֶ ת
":אּוריָּה לְׁדָּ ו ִּד וַיֵָאנַש
Nathan went home, and the LORD afflicted the child that Uriah’s wife had borne to David, and it became critically ill.
יט- טז, שמ"ב יב.34
,ָארץ; ו ְֹׁלא ָאבָּה
ֶ ָּה- מִּ ן, לַהֲ קִּ ימֹו, עָּ לָּיו, יז וַיָּקֻ מּו זִּקְׁ נ ֵי בֵיתֹו.ָארצָּה
ְׁ  ּובָּא וְׁלָּן ו ְׁשָּ כַב, בְׁעַ ד הַ נָּעַ ר; וַיָּצָּם דָּ ו ִּד צֹום,הָּ אֱ ֹלהִּ ים-" טז וַיְׁבַקֵ ש דָּ ו ִּד אֶ ת
 כִּי ָאמְׁ רּו הִּ נֵה בִּהְׁ יֹות הַ יֶלֶד חַ י דִּ ב ְַׁרנּו,מֵ ת הַ יֶלֶד- וַיָּמָּ ת הַ יָּלֶד; וַי ְִּׁראּו עַ בְׁדֵ י דָּ ו ִּד לְׁהַ גִּיד לֹו כִּי, יח וַי ְׁהִּ י בַיֹום הַ שְׁ בִּיעִּ י.ב ָָּּרא אִּ תָּ ם לָּחֶ ם-ו ְֹׁלא
 כִּי מֵ ת הַ יָּלֶד; ו ַי ֹּאמֶ ר דָּ ו ִּד, וַיָּבֶן דָּ ו ִּד, כִּי עֲ בָּדָּ יו מִּ תְׁ לַחֲ שִּ ים, יט וַי ְַׁרא דָּ ו ִּד. ו ְׁעָּ שָּ ה ָּרעָּ ה, ו ְׁאֵ יְך נ ֹּאמַ ר אֵ לָּיו מֵ ת הַ יֶלֶד,שָּ מַ ע בְׁקֹולֵנּו-אֵ לָּיו ו ְֹׁלא
, וַיִּשְׁ ַאל,בֵיתֹו- אֶ ל, וַיִּשְׁ תָּ חּו; וַיָּב ֹּא,י ְׁהו ָּה- וַיָּב ֹּא בֵית, וַי ְׁחַ לֵף שִּ מְׁ ֹלתָּ ו,ָארץ וַי ְִּׁרחַ ץ וַיָּסֶ ְך
ֶ ָּ כ וַיָּקָּ ם דָּ ו ִּד מֵ ה. ו ַי ֹּאמְׁ רּו מֵ ת,עֲ בָּדָּ יו הֲ מֵ ת הַ יֶלֶד-אֶ ל
ָּ קַ מְׁ ת, וְׁכַאֲ שֶ ר מֵ ת הַ יֶלֶד,ְׁ צַמְׁ תָּ ו ַתֵ ְׁבך,הַ דָּ בָּר הַ זֶה אֲ שֶ ר עָּ שִּ יתָּ ה; בַעֲ בּור הַ יֶלֶד חַ י- מָּ ה, כא ו ַי ֹּאמְׁ רּו עֲ בָּדָּ יו אֵ לָּיו.וַיָּשִּ ימּו לֹו לֶחֶ ם ו ַי ֹּאכַל
 לָּמָּ ה זֶה אֲ נִּי, כג ו ְׁעַ תָּ ה מֵ ת. יחנני (ו ְׁחַ נַנִּי) י ְׁהו ָּה ו ְׁחַ י הַ יָּלֶד, ַ כִּי ָאמַ ְׁרתִּ י מִּ י יֹודֵ ע: צַמְׁ תִּ י ו ָּאֶ ְׁבכֶה,בְׁעֹוד הַ יֶלֶד חַ י-- כב ו ַי ֹּאמֶ ר.ו ַת ֹּאכַל לָּחֶ ם
".י ָּשּוב אֵ לָּי- ו ְׁהּוא ֹלא, אֲ נִּי הֹּלְֵך אֵ לָּיו: עֹוד,הַ אּוכַל לַהֲ שִּ יבֹו--צָּם
David entreated God for the boy; David fasted, and he went in and spent the night lying on the ground. The senior
servants of his household tried to induce him to get up from the ground; but he refused, nor would he partake of food
with them. On the seventh day the child died. David’s servants were afraid to tell David that the child was dead; for they
said, “We spoke to him when the child was alive and he wouldn’t listen to us; how can we tell him that the child is dead?
He might do something terrible.” When David saw his servants talking in whispers, David understood that the child was
dead; David asked his servants, “Is the child dead?” “Yes,” they replied. Thereupon David rose from the ground; he
bathed and anointed himself, and he changed his clothes. He went into the House of the LORD and prostrated himself.
Then he went home and asked for food, which they set before him, and he ate. His courtiers asked him, “Why have you
acted in this manner? While the child was alive, you fasted and wept; but now that the child is dead, you rise and take
food!” He replied, “While the child was still alive, I fasted and wept because I thought: ‘Who knows? The LORD may have
pity on me, and the child may live.’ But now that he is dead, why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to
him, but he will never come back to me.”
כה- כד, שמ"ב יב.35
, כה וַיִּשְׁ לַח. אֲ הֵ בֹו, ו ַיהו ָּה,שְׁ מֹו שְׁ ֹלמ ֹּה- ויקרא (ו ַתִּ קְׁ ָּרא) אֶ ת, וַיִּשְׁ כַב עִּ מָּ ּה; ו ַתֵ לֶד בֵן, ָּ וַיָּב ֹּא אֵ לֶיה,שֶ בַע אִּ שְׁ תֹו- אֵ ת בַת," כד וַיְׁנַחֵ ם דָּ ו ִּד
". י ְׁהו ָּה,בַעֲ בּור-- י ְׁדִּ ידְׁ י ָּּה,שְׁ מֹו- וַיִּקְׁ ָּרא אֶ ת,ְׁבי ַד נָּתָּ ן הַ נָּבִּיא
David consoled his wife Bathsheba; he went to her and lay with her. She bore a son and she named him Solomon. The
LORD favored him, and He sent a message through the prophet Nathan; and he was named Jedidiah at the instance of
the LORD.
 א, מלכים א.36
 ו ְׁעָּ מְׁ דָּ ה לִּפְׁ נֵי, יְׁבַקְׁ שּו לַאדֹּנִּי הַ מֶ לְֶך נַעֲ ָּרה בְׁתּולָּה,ב ו ַי ֹּאמְׁ רּו לֹו עֲ בָּדָּ יו.  לֹו, ו ְֹׁלא י ִּחַ ם, ַב ְׁבגָּדִּ ים, בָּא ַביָּמִּ ים; וַיְׁכַסֻ הּו," א ו ְׁהַ מֶ לְֶך דָּ ו ִּד זָּקֵ ן
 וַיָּבִּאּו,אֲ בִּישַ ג הַ שּונַמִּ ית- אֶ ת, בְׁכ ֹּל גְׁבּול י ִּשְׁ ָּראֵ ל; וַיִּמְׁ צְׁאּו,ג וַיְׁבַקְׁ שּו נַעֲ ָּרה י ָּפָּ ה.  ו ְׁחַ ם לַאדֹּנִּי הַ מֶ לְֶך,לֹו ס ֹּ ֶכנֶת; ו ְׁשָּ ְׁכבָּה בְׁחֵ יקֶ ָך- ּותְׁ הִּ י,הַ מֶ לְֶך
; אֲ נ ִּי אֶ מְׁ ֹלְך,חַ גִּית מִּ תְׁ נַשֵ א לֵאמ ֹּר-ה ו ַאֲ דֹּנִּיָּה בֶן.  ו ְׁהַ מֶ לְֶך ֹלא י ְׁדָּ עָּ ּה,מְׁ א ֹּד; ו ַתְׁ הִּ י לַמֶ לְֶך ס ֹּ ֶכנֶת ו ַתְׁ שָּ ְׁרתֵ הּו- י ָּפָּ ה עַ ד,ד ו ְׁהַ נַעֲ ָּרה.  לַמֶ לְֶך,א ֹּתָּ ּה
 ו ְׁא ֹּתֹו,ת ַֹּאר מְׁ א ֹּד-הּוא טֹוב- מַ דּועַ ָּככָּה עָּ שִּ יתָּ ; וְׁגַם,עֲ צָּבֹו ָאבִּיו מִּ יָּמָּ יו לֵאמ ֹּר-ו ו ְֹׁלא.  ָּרצִּים לְׁפָּ נָּיו, ו ַחֲ מִּ שִּ ים אִּ יש,ּופָּרשִּ ים
ָּ  ֶרכֶב,וַיַעַ ש לֹו
י ְׁהֹוי ָּדָּ ע וְׁנָּתָּ ן-ח וְׁצָּדֹוק הַ כ ֹּהֵ ן ּו ְׁבנָּי ָּהּו בֶן.  ַאחֲ ֵרי אֲ דֹּנִּיָּה, ו ְׁעִּ ם אֶ ְׁבי ָּתָּ ר הַ כ ֹּהֵ ן; וַיַעְׁ זְׁרּו,צְׁרּוי ָּה-עִּ ם יֹוָאב בֶן--ז וַיִּהְׁ יּו דְׁ ב ָָּּריו. יָּלְׁדָּ ה ַאחֲ ֵרי ַאבְׁשָּ לֹום
ִּ  ו ְׁהַ ג, ו ְׁשִּ מְׁ עִּ י ו ְֵׁרעִּ י,הַ נָּבִּיא
אֵ צֶל עֵ ין- אֲ שֶ ר, עִּ ם אֶ בֶן הַ ז ֹּחֶ לֶת, צ ֹּאן ּובָּקָּ ר ּומְׁ ִּריא,ט וַיִּ ְׁזבַח אֲ דֹּנִּיָּהּו. אֲ דֹּנִּיָּהּו- עִּ ם,ֹלא הָּ יּו-- אֲ שֶ ר לְׁדָּ ו ִּד,ִּבֹורים
ִּ הַ ג-נָּתָּ ן הַ נָּבִּיא ּו ְׁבנָּי ָּהּו ו ְׁאֶ ת-י ו ְׁאֶ ת.  עַ בְׁדֵ י הַ מֶ לְֶך,ַאנְׁשֵ י י ְׁהּודָּ ה- ּו ְׁלכָּל,אֶ חָּ יו ְׁבנֵי הַ מֶ לְֶך-כָּל- אֶ ת,רֹּגֵל; וַיִּקְׁ ָּרא
ֹלא--שְׁ ֹלמ ֹּה ָאחִּ יו- ו ְׁאֶ ת,ִּבֹורים

קָּ ָּרא .יא ו ַי ֹּאמֶ ר נָּתָּ ן ,אֶ ל-בַת-שֶ בַע אֵ ם-שְׁ ֹלמ ֹּה לֵאמ ֹּר ,הֲ לֹוא שָּ מַ עַ תְׁ  ,כִּי מָּ לְַך אֲ דֹּנִּיָּהּו בֶן-חַ גִּית; ו ַאֲ דֹּנֵינּו דָּ ו ִּדֹ ,לא י ָּדָּ ע .יב ו ְׁעַ תָּ הְׁ ,לכִּי
אִּ יעָּ צְֵך נָּא עֵ צָּהּ :ומַ לְׁטִּ י ,אֶ ת-נ ַפְׁ שֵ ְך ,ו ְׁאֶ ת-נֶפֶ ש ְׁבנְֵך ,שְׁ ֹלמ ֹּה .יג ְׁלכִּי ּוב ֹּאִּ י אֶ ל-הַ מֶ לְֶך דָּ ו ִּד ,ו ְָׁאמַ ְׁרתְׁ אֵ לָּיו הֲ ֹלא-אַ תָּ ה אֲ דֹּנִּי הַ מֶ לְֶך נִּשְׁ בַעְׁ תָּ
לַאֲ מָּ תְׁ ָך לֵאמ ֹּר ,כִּי-שְׁ ֹלמ ֹּה ְׁבנְֵך י ִּמְׁ ֹלְך ַאחֲ ַרי ,ו ְׁהּוא י ֵשֵ ב עַ ל-כִּסְׁ אִּ י; ּומַ דּועַ  ,מָּ לְַך אֲ דֹּנִּיָּהּו .יד הִּ נֵה ,עֹודָּ ְך מְׁ דַ ב ֶֶרת שָּ ם--עִּ ם-הַ מֶ לְֶך; ו ַאֲ נִּי
ָאבֹוא ַאחֲ ַרי ְִּךּ ,ומִּ לֵאתִּ י אֶ ת-דְׁ ב ָָּּרי ְִּך .טו ו ַתָּ ב ֹּא בַת-שֶ בַע אֶ ל-הַ מֶ לְֶך הַ חַ דְׁ ָּרה ,ו ְׁהַ מֶ לְֶך זָּקֵ ן מְׁ א ֹּד; ו ַאֲ בִּישַ ג ,הַ שּונַמִּ ית ,מְׁ שָּ ַרת ,אֶ ת-
הַ מֶ לְֶך .טז ו ַתִּ ק ֹּד בַת-שֶ בַע ,ו ַתִּ שְׁ תַ חּו לַמֶ לְֶך; ו ַי ֹּאמֶ ר הַ מֶ לְֶך ,מַ ה-לְָּך .יז ו ַת ֹּאמֶ ר לֹו ,אֲ דֹּנִּי אַ תָּ ה נִּשְׁ בַעְׁ תָּ בַיהו ָּה אֱ ֹלהֶ יָך לַאֲ מָּ תֶ ָך ,כִּי-שְׁ ֹלמ ֹּה
ְׁבנְֵך ,י ִּמְׁ ֹלְך ַאחֲ ָּרי; ו ְׁהּוא ,י ֵשֵ ב עַ ל-כִּסְׁ אִּ י .יח ו ְׁעַ תָּ ה ,הִּ נֵה אֲ דֹּנִּיָּה מָּ לְָּך; ו ְׁעַ תָּ ה אֲ דֹּנִּי הַ מֶ לְֶךֹ ,לא י ָּדָּ עְׁ תָּ .יט וַיִּ ְׁזבַח שֹור ּומְׁ ִּריא-ו ְׁצ ֹּאן,
לָּר ֹּב ,וַיִּקְׁ ָּרא ְׁלכָּלְׁ -בנֵי הַ מֶ לְֶךּ ,ולְׁאֶ ְׁבי ָּתָּ ר הַ כ ֹּהֵ ן ּולְׁי ָֹּאב שַ ר הַ ָּצבָּא; וְׁלִּשְׁ ֹלמ ֹּה עַ בְׁדְׁ ָךֹ ,לא קָּ ָּרא .כ ו ְׁאַ תָּ ה אֲ דֹּנִּי הַ מֶ לְֶך ,עֵ ינֵי כָּל-י ִּשְׁ ָּראֵ ל
עָּ לֶיָך :לְׁהַ גִּיד לָּהֶ ם--מִּ י י ֵשֵ ב עַ ל-כִּסֵ א אֲ דֹּנִּי-הַ מֶ לְֶךַ ,אחֲ ָּריו .כא ו ְׁהָּ י ָּה ,כִּשְׁ כַב אֲ דֹּנִּי-הַ מֶ לְֶך עִּ ם-אֲ ב ֹּתָּ יו; ו ְׁהָּ י ִּיתִּ י ,אֲ נִּי ּו ְׁבנִּי שְׁ ֹלמ ֹּה--
חַ טָּ אִּ ים .כבו ְׁהִּ נֵה עֹודֶ נָּה מְׁ דַ ב ֶֶרת ,עִּ ם-הַ מֶ לְֶך; וְׁנָּתָּ ן הַ נָּבִּיא ,בָּא .כג וַיַגִּידּו לַמֶ לְֶך לֵאמ ֹּר ,הִּ נֵה נָּתָּ ן הַ נָּבִּיא; וַיָּב ֹּא לִּפְׁ נֵי הַ מֶ לְֶך ,וַיִּשְׁ תַ חּו
ָארצָּה .כד ו ַי ֹּאמֶ ר ,נָּתָּ ן ,אֲ דֹּנִּי הַ מֶ לְֶך ,אַ תָּ ה ָאמַ ְׁרתָּ אֲ דֹּנִּיָּהּו י ִּמְׁ ֹלְך ַאחֲ ָּרי; ו ְׁהּוא ,י ֵשֵ ב עַ ל-כִּסְׁ אִּ י .כה כִּי י ַָּרד הַ יֹום ,וַיִּ ְׁזבַח שֹור
לַמֶ לְֶך עַ ל-אַ פָּ יו ְׁ
ּומְׁ ִּריא-ו ְׁצ ֹּאן לָּר ֹּב ,וַיִּקְׁ ָּרא ְׁלכָּלְׁ -בנֵי הַ מֶ לְֶך ּולְׁשָּ ֵרי הַ ָּצבָּא ּולְׁאֶ ְׁבי ָּתָּ ר הַ כ ֹּהֵ ן ,ו ְׁהִּ נָּם א ֹּ ְׁכלִּים ו ְׁש ֹּתִּ ים לְׁפָּ נָּיו; ו ַי ֹּאמְׁ רּו ,י ְׁחִּ י הַ מֶ לְֶך אֲ דֹּנִּיָּהּו .כו וְׁלִּי
אֲ נִּי-עַ בְׁדֶ ָך ּו ְׁלצָּד ֹּק הַ כ ֹּהֵ ן ו ְׁ ִּל ְׁבנָּי ָּהּו בֶן-י ְׁהֹוי ָּדָּ ע ,וְׁלִּשְׁ ֹלמ ֹּה עַ בְׁדְׁ ָךֹ--לא קָּ ָּרא .כז אִּ ם ,מֵ אֵ ת אֲ דֹּנִּי הַ מֶ לְֶך ,נִּהְׁ י ָּה ,הַ דָּ בָּר הַ זֶה; ו ְֹׁלא הֹודַ עְׁ תָּ  ,אֶ ת-
עבדיך (עַ בְׁדְׁ ָך) ,מִּ י י ֵשֵ ב עַ ל-כִּסֵ א אֲ דֹּנִּי-הַ מֶ לְֶךַ ,אחֲ ָּריו .כח וַיַעַ ן הַ מֶ לְֶך דָּ ו ִּד ו ַי ֹּאמֶ ר ,קִּ ְׁראּו-לִּי ְׁלבַת-שָּ בַע; ו ַתָּ ב ֹּא לִּפְׁ נֵי הַ מֶ לְֶך ,ו ַתַ עֲ מ ֹּד לִּפְׁ נֵי
הַ מֶ לְֶך .כט וַיִּשָּ בַע הַ מֶ לְֶך ,ו ַי ֹּאמַ ר :חַ י-י ְׁהו ָּה ,אֲ שֶ ר-פָּ דָּ ה אֶ ת-נַפְׁ שִּ י מִּ כָּל-צ ָָּּרה .ל כִּי כַאֲ שֶ ר נ ִּשְׁ בַעְׁ תִּ י לְָּך בַיהו ָּה אֱ ֹלהֵ י י ִּשְׁ ָּראֵ ל ,לֵאמ ֹּר ,כִּי-
שְׁ ֹלמ ֹּה ְׁבנְֵך י ִּמְׁ ֹלְך ַאחֲ ַרי ,ו ְׁהּוא י ֵשֵ ב עַ ל-כִּסְׁ אִּ י תַ חְׁ תָּ י :כִּי כֵן אֶ עֱ שֶ ה ,הַ יֹום הַ זֶה .לא ו ַתִּ ק ֹּד בַת-שֶ בַע אַ פַ י ִּם אֶ ֶרץ ,ו ַתִּ שְׁ תַ חּו לַמֶ לְֶך; ו ַת ֹּאמֶ ר--
י ְׁחִּ י אֲ דֹּנִּי הַ מֶ לְֶך דָּ ו ִּד ,לְׁעֹּלָּם .לב ו ַי ֹּאמֶ ר הַ מֶ לְֶך דָּ ו ִּד ,קִּ ְׁראּו-לִּי ְׁלצָּדֹוק הַ כ ֹּהֵ ן ּו ְׁלנָּתָּ ן הַ נָּבִּיא ,ו ְׁ ִּל ְׁבנָּי ָּהּו ,בֶן-י ְׁהֹוי ָּדָּ ע; וַיָּב ֹּאּו ,לִּפְׁ נֵי
הַ מֶ לְֶך .לג ו ַי ֹּאמֶ ר הַ מֶ לְֶך לָּהֶ ם ,קְׁ חּו עִּ מָּ כֶם אֶ ת-עַ בְׁדֵ י אֲ דֹּנֵיכֶם ,ו ְׁהִּ ְׁר ַכבְׁתֶ ם אֶ ת-שְׁ ֹלמ ֹּה ְׁבנִּי ,עַ ל-הַ פִּ ְׁרדָּ ה אֲ שֶ ר-לִּי; ו ַ
ְׁהֹורדְׁ תֶ ם א ֹּתֹו ,אֶ ל-
גִּחֹון .לד ּומָּ שַ ח א ֹּתֹו שָּ ם צָּדֹוק הַ כ ֹּהֵ ן וְׁנָּתָּ ן הַ נָּבִּיא ,לְׁמֶ לְֶך--עַ ל-י ִּשְׁ ָּראֵ ל; ּותְׁ קַ עְׁ תֶ ם ,בַשֹופָּר ,ו ַאֲ מַ ְׁרתֶ ם ,י ְׁחִּ י הַ מֶ לְֶך שְׁ ֹלמ ֹּה .לה ו ַעֲ לִּיתֶ ם
ַאחֲ ָּריוּ ,ובָּא וְׁי ָּשַ ב עַ ל-כִּסְׁ אִּ י ,ו ְׁהּוא י ִּמְׁ ֹלְך ,תַ חְׁ תָּ י; ו ְׁא ֹּתֹו ִּצּוִּיתִּ י לִּהְׁ יֹות נָּגִּיד ,עַ ל-י ִּשְׁ ָּראֵ ל ו ְׁעַ ל-י ְׁהּודָּ ה .לו וַיַעַ ן ְׁבנָּי ָּהּו בֶן-י ְׁהֹוי ָּדָּ ע אֶ ת-הַ מֶ לְֶך,
ו ַי ֹּאמֶ ר ָאמֵ ן :כֵן י ֹּאמַ ר י ְׁהו ָּה ,אֱ ֹלהֵ י אֲ דֹּנִּי הַ מֶ לְֶך .לז כַאֲ שֶ ר הָּ י ָּה י ְׁהו ָּה עִּ ם-אֲ דֹּנִּי הַ מֶ לְֶך ,כֵן יהי (י ִּהְׁ י ֶה) עִּ ם-שְׁ ֹלמ ֹּה; ו ִּיגַדֵ ל ,אֶ ת-כִּסְׁ אֹו ,מִּ כִּסֵ א,
אֲ דֹּנִּי הַ מֶ לְֶך דָּ ו ִּד .לח וַי ֵֶרד צָּדֹוק הַ כ ֹּהֵ ן וְׁנָּתָּ ן הַ נָּבִּיא ּו ְׁבנָּי ָּהּו בֶן-י ְׁהֹוי ָּדָּ ע ,ו ְׁהַ כ ְֵׁרתִּ י ו ְׁהַ פְׁ לֵתִּ י ,ו ַי ְַׁרכִּבּו אֶ ת-שְׁ ֹלמ ֹּה ,עַ ל-פִּ ְׁרדַ ת הַ מֶ לְֶך דָּ ו ִּד; ו ַיֹּלִּכּו
א ֹּתֹו ,עַ ל-גִּחֹון .לט וַיִּקַ ח צָּדֹוק הַ כ ֹּהֵ ן אֶ ת-קֶ ֶרן הַ שֶ מֶ ן ,מִּ ן-הָּ א ֹּהֶ ל ,וַיִּמְׁ שַ ח ,אֶ ת-שְׁ ֹלמ ֹּה; וַיִּתְׁ קְׁ עּו ,בַשֹופָּר ,ו ַי ֹּאמְׁ רּו כָּל-הָּ עָּ ם ,י ְׁחִּ י הַ מֶ לְֶך
ָארץ ,בְׁקֹולָּם .מא וַיִּשְׁ מַ ע אֲ דֹּנִּיָּהּו ,וְׁכָּל-
שְׁ ֹלמ ֹּה .מ וַיַעֲ לּו כָּל-הָּ עָּ םַ ,אחֲ ָּריו ,ו ְׁהָּ עָּ ם מְׁ חַ ְׁללִּים בַחֲ ִּללִּיםּ ,ושְׁ מֵ חִּ ים שִּ מְׁ חָּ ה גְׁדֹולָּה; ו ַתִּ בָּקַ ע הָּ ֶ
הַ קְׁ ֻראִּ ים אֲ שֶ ר אִּ תֹו ,ו ְׁהֵ ם ,כִּלּו לֶאֱ כ ֹּל; וַיִּשְׁ מַ ע יֹוָאב ,אֶ ת-קֹול הַ שֹופָּ ר ,ו ַי ֹּאמֶ ר ,מַ דּועַ קֹול-הַ קִּ ְׁרי ָּה הֹומָּ ה .מב עֹודֶ נּו מְׁ דַ בֵר ,ו ְׁהִּ נֵה יֹונָּתָּ ן בֶן-
אֶ ְׁבי ָּתָּ ר הַ כ ֹּהֵ ן בָּא; ו ַי ֹּאמֶ ר אֲ דֹּנִּיָּהּו ב ֹּא ,כִּי אִּ יש חַ י ִּל אַ תָּ ה ו ְׁטֹוב תְׁ בַשֵ ר .מג וַיַעַ ן ,יֹונָּתָּ ן ,ו ַי ֹּאמֶ ר ,לַאֲ דֹּנִּיָּהּו :אֲ בָּל ,אֲ דֹּנֵינּו הַ מֶ לְֶך-דָּ ו ִּד הִּ מְׁ לִּיְך
אֶ ת-שְׁ ֹלמ ֹּה .מד וַיִּשְׁ לַח אִּ תֹו-הַ מֶ לְֶך אֶ ת-צָּדֹוק הַ כ ֹּהֵ ן ו ְׁאֶ ת-נָּתָּ ן הַ נָּבִּיאּ ,ו ְׁבנָּי ָּהּו בֶן-י ְׁהֹוי ָּדָּ ע ,ו ְׁהַ כ ְֵׁרתִּ י ,ו ְׁהַ ְׁפלֵתִּ י; וַי ְַׁרכִּבּו א ֹּתֹו ,עַ ל פִּ ְׁרדַ ת
הַ מֶ לְֶך .מה וַיִּמְׁ שְׁ חּו א ֹּתֹו ָּצדֹוק הַ כ ֹּהֵ ן וְׁנָּתָּ ן הַ נָּבִּיא לְׁמֶ לְֶך ְׁבגִּחֹון ,וַיַעֲ לּו מִּ שָּ ם שְׁ מֵ חִּ ים ,ו ַתֵ ה ֹּם ,הַ קִּ ְׁרי ָּה; הּוא הַ קֹול ,אֲ שֶ ר שְׁ מַ עְׁ תֶ ם .מו וְׁגַם
י ָּשַ ב שְׁ ֹלמ ֹּה ,עַ ל כִּסֵ א הַ מְׁ לּוכָּה .מזוְׁגַם-בָּאּו עַ בְׁדֵ י הַ מֶ לְֶךְׁ ,לב ֵָּרְך אֶ ת-אֲ דֹּנֵינּו הַ מֶ ֶלְך דָּ ו ִּד לֵאמ ֹּר ,י ֵיטֵ ב אלהיך (אֱ ֹלהִּ ים) אֶ ת-שֵ ם שְׁ ֹלמ ֹּה
מִּ שְׁ מֶ ָך ,ו ִּיגַדֵ ל אֶ ת-כִּסְׁ אֹו מִּ כִּסְׁ אֶ ָך; וַיִּשְׁ תַ חּו הַ מֶ לְֶך ,עַ ל-הַ מִּ שְׁ כָּב .מח וְׁגַםָּ -ככָּהָ ,אמַ ר הַ מֶ לְֶך :בָּרּוְך י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהֵ י י ִּשְׁ ָּראֵ ל ,אֲ שֶ ר נָּתַ ן הַ יֹום
י ֹּשֵ ב עַ ל-כִּסְׁ אִּ י--ו ְׁעֵ ינַי ר ֹּאֹות .מטוַיֶחֶ ְׁרדּו ,וַיָּקֻ מּו ,כָּל-הַ קְׁ ֻראִּ ים ,אֲ שֶ ר לַאֲ דֹּנִּיָּהּו; וַיֵלְׁכּו ,אִּ יש לְׁדַ ְׁרכֹו .נ ו ַאֲ דֹּנִּיָּהּו ,י ֵָּרא מִּ פְׁ נֵי שְׁ ֹלמ ֹּה; וַיָּקָּ ם וַיֵלְֶך,
וַיַחֲ זֵק בְׁקַ ְׁרנֹות הַ מִּ ְׁזבֵחַ .נאוַיֻגַד לִּשְׁ ֹלמ ֹּהֵ ,לאמ ֹּר ,הִּ נֵה אֲ דֹּנִּיָּהּו ,י ֵָּרא אֶ ת-הַ מֶ לְֶך שְׁ ֹלמ ֹּה; ו ְׁהִּ נֵה ָאחַ ז בְׁקַ ְׁרנֹות הַ מִּ ְׁזבֵחַ  ,לֵאמ ֹּר ,י ִּשָּ בַע-לִּי כַיֹום
ָארצָּה; ו ְׁאִּ םָּ -רעָּ ה תִּ מָּ צֵא-בֹו,
הַ מֶ לְֶך שְׁ ֹלמ ֹּה ,אִּ ם-י ָּמִּ ית אֶ ת-עַ בְׁדֹו בֶחָּ ֶרב .נב ו ַי ֹּאמֶ ר שְׁ ֹלמ ֹּה--אִּ ם י ִּהְׁ י ֶה ְׁלבֶן-חַ י ִּלֹ ,לא-י ִּפ ֹּל מִּ שַ עֲ ָּרתֹו ְׁ
ו ָּמֵ ת .נג וַיִּשְׁ לַח הַ מֶ לְֶך שְׁ ֹלמ ֹּה ,ו ִּ
ַיֹורדֻ הּו מֵ עַ ל הַ מִּ ְׁזבֵחַ  ,וַיָּב ֹּא ,וַיִּשְׁ תַ חּו לַמֶ לְֶך שְׁ ֹלמ ֹּה; ו ַי ֹּאמֶ ר-לֹו שְׁ ֹלמ ֹּה ,לְֵך ְׁלבֵיתֶ ָך .
King David was now old, advanced in years; and though they covered him with bedclothes, he never felt warm.
2 His courtiers said to him, “Let a young virgin be sought for my lord the king, to wait upon Your Majesty and be his
attendant; and let her lie in your bosom, and my lord the king will be warm.” 3 So they looked for a beautiful girl
throughout the territory of Israel. They found Abishag the Shunammite and brought her to the king. 4 The girl was
exceedingly beautiful. She became the king’s attendant and waited upon him; but the king was not intimate with her. 5
Now Adonijah son of Haggith went about boasting, “I will be king!” He provided himself with chariots and horses, and an
escort of fifty outrunners. 6 His father had never scolded him: “Why did you do that?” He was the one born after
Absalom and, like him, was very handsome. 7 He conferred with Joab son of Zeruiah and with the priest Abiathar, and
they supported Adonijah; 8 but the priest Zadok, Benaiah son of Jehoiada, the prophet Nathan, Shimei and Rei, and
David’s own fighting men did not side with Adonijah. 9 Adonijah made a sacrificial feast of sheep, oxen, and fatlings at

the Zoheleth stone which is near En-rogel; he invited all his brother princes and all the king’s courtiers of the tribe of
Judah; 10 but he did not invite the prophet Nathan, or Benaiah, or the fighting men, or his brother Solomon. 11 Then
Nathan said to Bathsheba, Solomon’s mother, “You must have heard that Adonijah son of Haggith has assumed the
kingship without the knowledge of our lord David. 12 Now take my advice, so that you may save your life and the life of
your son Solomon. 13 Go immediately to King David and say to him, ‘Did not you, O lord king, swear to your
maidservant: “Your son Solomon shall succeed me as king, and he shall sit upon my throne”? Then why has Adonijah
become king?’ 14 While you are still there talking with the king, I will come in after you and confirm your words.” 15 So
Bathsheba went to the king in his chamber.—The king was very old, and Abishag the Shunammite was waiting on the
king.— 16 Bathsheba bowed low in homage to the king; and the king asked, “What troubles you?” 17 She answered him,
“My lord, you yourself swore to your maidservant by the LORD your God: ‘Your son Solomon shall succeed me as king,
and he shall sit upon my throne.’ 18 Yet now Adonijah has become king, and you, my lord the king, know nothing about
it. 19 He has prepared a sacrificial feast of a great many oxen, fatlings, and sheep, and he has invited all the king’s sons
and Abiathar the priest and Joab commander of the army; but he has not invited your servant Solomon. 20 And so the
eyes of all Israel are upon you, O lord king, to tell them who shall succeed my lord the king on the throne 21 Otherwise,
when my lord the king lies down with his fathers, my son Solomon and I will be regarded as traitors.” 22 She was still
talking to the king when the prophet Nathan arrived. 23 They announced to the king, “The prophet Nathan is here,” and
he entered the king’s presence. Bowing low to the king with his face to the ground, 24 Nathan said, “O lord king, you
must have said, ‘Adonijah shall succeed me as king and he shall sit upon my throne.’ 25 For he has gone down today and
prepared a sacrificial feast of a great many oxen, fatlings, and sheep. He invited all the king’s sons and the army officers
and Abiathar the priest. At this very moment they are eating and drinking with him, and they are shouting, ‘Long live
King Adonijah!’ 26 But he did not invite me your servant, or the priest Zadok, or Benaiah son of Jehoiada, or your servant
Solomon. 27 Can this decision have come from my lord the king, without your telling your servant who is to succeed to
the throne of my lord the king?” 28 King David’s response was: “Summon Bathsheba!” She entered the king’s presence
and stood before the king. 29 And the king took an oath, saying, “As the LORD lives, who has rescued me from every
trouble: 30 The oath I swore to you by the LORD, the God of Israel, that your son Solomon should succeed me as king
and that he should sit upon my throne in my stead, I will fulfill this very day!” 31 Bathsheba bowed low in homage to the
king with her face to the ground, and she said, “May my lord King David live forever!” 32 Then King David said, “Summon
to me the priest Zadok, the prophet Nathan, and Benaiah son of Jehoiada.” When they came before the king, 33 the king
said to them, “Take my loyal soldiers, and have my son Solomon ride on my mule and bring him down to Gihon. 34 Let
the priest Zadok and the prophet Nathan anoint him there king over Israel, whereupon you shall sound the horn and
shout, ‘Long live King Solomon!’ 35 Then march up after him, and let him come in and sit on my throne. For he shall
succeed me as king; him I designate to be ruler of Israel and Judah.” 36 Benaiah son of Jehoiada spoke up and said to the
king, “Amen! And may the LORD, the God of my lord the king, so ordain. 37 As the LORD was with my lord the king, so
may He be with Solomon; and may He exalt his throne even higher than the throne of my lord King David.” 38 Then the
priest Zadok, and the prophet Nathan, and Benaiah son of Jehoiada went down with the Cherethites and the Pelethites.
They had Solomon ride on King David’s mule and they led him to Gihon. 39 The priest Zadok took the horn of oil from
the Tent and anointed Solomon. They sounded the horn and all the people shouted, “Long live King Solomon!” 40 All the
people then marched up behind him, playing on flutes and making merry till the earth was split open by the uproar. 41
Adonijah and all the guests who were with him, who had just finished eating, heard it. When Joab heard the sound of
the horn, he said, “Why is the city in such an uproar?” 42 He was still speaking when the priest Jonathan son of Abiathar
arrived. “Come in,” said Adonijah. “You are a worthy man, and you surely bring good news.” 43 But Jonathan replied to
Adonijah, “Alas, our lord King David has made Solomon king! 44 The king sent with him the priest Zadok and the prophet
Nathan and Benaiah son of Jehoiada, and the Cherethites and Pelethites. They had him ride on the king’s mule, 45 and

the priest Zadok and the prophet Nathan anointed him king at Gihon. Then they came up from there making merry, and
the city went into an uproar. That’s the noise you heard. 46 Further, Solomon seated himself on the royal throne;
47 further, the king’s courtiers came to congratulate our lord King David, saying, ‘May God make the renown of Solomon
even greater than yours, and may He exalt his throne even higher than yours!’ And the king bowed low on his couch. 48
And further, this is what the king said, ‘Praised be the LORD, the God of Israel who has this day provided a successor to
my throne, while my own eyes can see it.’” 49 Thereupon, all of Adonijah’s guests rose in alarm and each went his own
way. 50 Adonijah, in fear of Solomon, went at once [to the Tent] and grasped the horns of the altar. 51 It was reported
to Solomon: “Adonijah is in fear of King Solomon and has grasped the horns of the altar, saying, ‘Let King Solomon first
swear to me that he will not put his servant to the sword.’” 52 Solomon said, “If he behaves worthily, not a hair of his
head shall fall to the ground; but if he is caught in any offense, he shall die.” 53 So King Solomon sent and had him taken
down from the altar. He came and bowed before King Solomon, and Solomon said to him, “Go home.”
David’s Family .37
David

Amnon
(Achinoam)

Avshalom
(Ma’acha)

Kilav
(Avigayil)

Adoniya
(Chagit)

Yitream
(Egla)

Shfatya
(Avital)

Shlomo
(Bat Sheva)

כו- כה, יד, מלכים א.38
 ו ְׁהָּ י ָּה,ר ֹּאשֹו- אֶ ת,כו ּו ְׁב ַגלְׁחֹו. הָּ י ָּה בֹו מּום- ֹלא, מִּ כַף ַרגְׁלֹו ו ְׁעַ ד קָּ דְׁ קֳ דֹו:לְׁהַ לֵל מְׁ א ֹּד--י ִּשְׁ ָּראֵ ל-י ָּפֶ ה ְׁבכָּל-הָּ י ָּה אִּ יש- ֹלא," כה ּוכְַׁאבְׁשָּ לֹום
". מָּ אתַ י ִּם שְׁ קָּ לִּים בְׁאֶ בֶן הַ מֶ לְֶך,שְׁ עַ ר ר ֹּאשֹו- ָּכבֵד עָּ לָּיו ו ְׁ ִּגלְׁחֹו; ו ְׁשָּ קַ ל אֶ ת- כִּי, ַמִּ קֵ ץ י ָּמִּ ים ַליָּמִּ ים אֲ שֶ ר י ְׁ ַגלֵח
No one in all Israel was so admired for his beauty as Absalom; from the sole of his foot to the crown of his head he was
without blemish. When he cut his hair—he had to have it cut every year, for it grew too heavy for him—the hair of his
head weighed two hundred shekels by the royal weight.
כט- כח, דברים כב.39
חֲ מִּ שִּ ים-- לַאֲ בִּי הַ נַעֲ ָּר,כט וְׁנָּתַ ן הָּ אִּ יש הַ שֹּכֵב עִּ מָּ ּה.  ו ְׁשָּ כַב עִּ מָּ ּה; וְׁנִּמְׁ צָּאּו, ּותְׁ פָּ שָּ ּה,א ָֹּּרשָּ ה- נַעֲ ָּר בְׁתּולָּה אֲ שֶ ר ֹלא,י ִּמְׁ צָּא אִּ יש-" כח כִּי
".י ָּמָּ יו- כָּל,יּוכַל שַ לְׁחָּ ּה-ֹלא-- תַ חַ ת אֲ שֶ ר עִּ נָּּה,תִּ הְׁ י ֶה לְׁאִּ שָּ ה-כָּסֶ ף; ו ְׁלֹו
If a man comes upon a virgin who is not engaged and he seizes her and lies with her, and they are discovered, the man
who lay with her shall pay the girl’s father fifty [shekels of] silver, and she shall be his wife. Because he has violated her,
he can never have the right to divorce her.
 כד, רד"ק שמ"ב יב.40
" ויבא אליה בא אליה בטענה כי היתה נמנעה מלהזקק לו אמרה לו הילד מת מפני העון אפי' יהיה לי בן של קיימא ממך יבוזו אחיו
אותו מפני שבאתי אליך בעון מתחילה אמר לה דוד האל מחל לי העון והבן הראשון שיהיה לי ממך ימלוך אחרי כי כן שלח לי האל
":על יד הנביא ונשבע לה וזהו שאמרה לו בת שבע הלא אתה אדוני המלך נשבעת לאמתך כי שלמה בנך ימלך אחרי
 כב, דברי הימים א.41
, ָאכִּינָּה נָּא לֹו; וַיָּכֶן דָּ ו ִּיד לָּר ֹּב,הָּ אֲ ָּרצֹות- ו ְׁהַ ַבי ִּת ִּלבְׁנֹות לַיהו ָּה לְׁהַ גְׁדִּ יל לְׁמַ עְׁ לָּה לְׁשֵ ם ּולְׁתִּ פְׁ אֶ ֶרת ְׁלכָּל, שְׁ ֹלמ ֹּה ְׁבנִּי נַעַ ר ו ָָּּרְך," ה ו ַי ֹּאמֶ ר דָּ ו ִּיד
, ְׁל ָּבבִּי-אֲ נִּי הָּ י ָּה עִּ ם--) בנו ( ְׁבנ ִּי: לִּשְׁ ֹלמ ֹּה, ז ו ַי ֹּאמֶ ר דָּ ו ִּיד. לַיהו ָּה אֱ ֹלהֵ י י ִּשְׁ ָּראֵ ל, לִּשְׁ ֹלמ ֹּה בְׁנֹו; וַי ְׁ ַצּוֵהּו ִּלבְׁנֹות ַבי ִּת,ו וַיִּקְׁ ָּרא. לִּפְׁ נֵי מֹותֹו
כִּי דָּ מִּ ים-- לִּשְׁ מִּ י,תִּ ְׁבנֶה ַבי ִּת- ֹלא: ָּ ּומִּ לְׁחָּ מֹות גְׁד ֹּלֹות עָּ שִּ ית, ָּ דָּ ם לָּר ֹּב שָּ פַ כְׁת, לֵאמ ֹּר,י ְׁהו ָּה-ח וַי ְׁהִּ י עָּ לַי דְׁ בַר. ִּלבְׁנֹות ַבי ִּת לְׁשֵ ם י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהָּ י
 ו ְׁשָּ לֹום, כִּי שְׁ ֹלמ ֹּה י ִּהְׁ י ֶה שְׁ מֹו: מִּ סָּ בִּיב,אֹויְׁבָּיו- ו ַהֲ נִּיחֹותִּ י לֹו מִּ כָּל, הּוא י ִּהְׁ י ֶה אִּ יש מְׁ נּוחָּ ה,בֵן נֹולָּד לְָּך-ט הִּ נֵה. ַארצָּה לְׁפָּ נָּי
ְׁ ָּ שָּ פַ כְׁת,ַרבִּים
-עַ ד--י ִּשְׁ ָּראֵ ל- עַ ל,לֹו לְָׁאב; ו ַהֲ כִּינֹותִּ י כִּסֵ א מַ לְׁכּותֹו- ו ַאֲ נִּי,לִּי ְׁלבֵן- ו ְׁהּוא י ִּהְׁ י ֶה, לִּשְׁ מִּ י,י ִּ ְׁבנֶה ַבי ִּת-י הּוא. י ִּשְׁ ָּראֵ ל ְׁבי ָּמָּ יו-ו ָּשֶ קֶ ט אֶ תֵ ן עַ ל

- ו ִּי ַצּוְָׁך עַ ל,לְָׁך י ְׁהו ָּה שֵ כֶל ּובִּינָּה-יב אַ ְך י ִּתֶ ן.  דִּ בֶר עָּ לֶיָך, כַאֲ שֶ ר, ּו ָּבנ ִּיתָּ בֵית י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהֶ יָך, ָּ י ְׁהִּ י י ְׁהו ָּה עִּ מָּ ְך; ו ְׁהִּ ְׁצלַחְׁ ת,יא עַ תָּ ה ְׁבנִּי. עֹולָּם
ַ - אֶ ת, וְׁלִּשְׁ מֹור,י ִּשְׁ ָּראֵ ל
מ ֹּשֶ ה- אֲ שֶ ר ִּצּוָּה י ְׁהו ָּה אֶ ת,הַ מִּ שְׁ פָּ טִּ ים-הַ חֻ קִּ ים ו ְׁאֶ ת-תִּ שְׁ מֹור לַעֲ שֹות אֶ ת-אִּ ם-- ַיג ָאז תַ ְׁצלִּיח. תֹורת י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהֶ יָך
". תֵ חָּ ת-ירא ו ְַׁאל
ָּ ִּת- ַאל,י ִּשְׁ ָּראֵ ל; חֲ זַק ו ֶאֱ מָּ ץ-עַ ל
5 For David thought, “My son Solomon is an untried youth, and the House to be built for the LORD is to be made
exceedingly great to win fame and glory throughout all the lands; let me then lay aside material for him.” So David laid
aside much material before he died. 6 Then he summoned his son Solomon and charged him with building the House for
the LORD God of Israel. 7 David said to Solomon, “My son, I wanted to build a House for the name of the LORD my God.
8 But the word of the LORD came to me, saying,‘You have shed much blood and fought great battles; you shall not build
a House for My name for you have shed much blood on the earth in My sight. 9 But you will have a son who will be a
man at rest, for I will give him rest from all his enemies on all sides; Solomon will be his name and I shall confer
peaceand quiet on Israel in his time. 10 He will build a House for My name; he shall be a son to Me and I to him a father,
and I will establish his throne of kingship over Israel forever.’ 11 Now, my son, may the LORD be with you, and may you
succeed in building the House of the LORD your God as He promised you would. 12 Only let God give you sense and
understanding and put you in charge of Israel and the observance of the Teaching of the LORD your God. 13 Then you
shall succeed, if you observantly carry out the laws and the rules that the LORD charged Moses to lay upon Israel. Be
strong and of good courage; do not be afraid or dismayed.
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- ְׁרכּוש-הַ מֶ לְֶך ו ְׁשָּ ֵרי הָּ אֲ לָּפִּ ים ו ְׁשָּ ֵרי הַ מֵ אֹות ו ְׁשָּ ֵרי כָּל-שָּ ֵרי י ִּשְׁ ָּראֵ ל שָּ ֵרי הַ שְׁ בָּטִּ ים ו ְׁשָּ ֵרי הַ מַ חְׁ לְׁקֹות הַ מְׁ שָּ ְׁרתִּ ים אֶ ת-כָּל-" א וַיַקְׁ הֵ ל דָּ ו ִּיד אֶ ת
ִּ הַ סָּ ִּריסִּ ים ו ְׁהַ ג-ּומִּ קְׁ נֶה לַמֶ לְֶך ּו ְׁל ָּבנָּיו עִּ ם
 שְׁ מָּ עּונִּי ַאחַ י, ו ַי ֹּאמֶ ר, ַר ְׁגלָּיו- עַ ל,ב וַיָּקָּ ם דָּ ו ִּיד הַ מֶ לְֶך. י ְׁרּושָּ ָּלִּם-אֶ ל--גִּבֹור חָּ י ִּל- ּו ְׁלכָּל,ִּבֹורים
תִּ ְׁבנֶה ַבי ִּת- ֹלא,ג ו ְׁהָּ אֱ ֹלהִּ ים ָאמַ ר לִּי.  ִּלבְׁנֹות, ו ַהֲ כִּינֹותִּ י, וְׁלַהֲ ד ֹּם ַר ְׁגלֵי אֱ ֹלהֵ ינּו,י ְׁהו ָּה- ְׁל ָּבבִּי ִּלבְׁנֹות בֵית מְׁ נּוחָּ ה לַאֲ רֹון ב ְִּׁרית- אֲ נִּי עִּ ם:ו ְׁעַ מִּ י
כִּי--י ִּשְׁ ָּראֵ ל לְׁעֹולָּם- לִּהְׁ יֹות לְׁמֶ לְֶך עַ ל,ָאבִּי-ד וַיִּבְׁחַ ר י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהֵ י י ִּשְׁ ָּראֵ ל בִּי מִּ כ ֹּל בֵית. ָּ ו ְׁדָּ מִּ ים שָּ פָּ כְׁת, כִּי אִּ יש מִּ לְׁחָּ מֹות אַ תָּ ה:לִּשְׁ מִּ י
; נ ָּתַ ן לִּי י ְׁהו ָּה,כִּי ַרבִּים ָּבנִּים-- ָּבנַי-ה ּומִּ כָּל. י ִּשְׁ ָּראֵ ל-כָּל- לְׁהַ מְׁ לִּיְך עַ ל,בִּי ָּרצָּה-- ּו ְׁבבֵית י ְׁהּודָּ ה בֵית ָאבִּי; ּו ִּב ְׁבנֵי ָאבִּי,בִּיהּודָּ ה בָּחַ ר ְׁלנָּגִּיד
,בָּחַ ְׁרתִּ י בֹו לִּי ְׁלבֵן- כִּי:י ִּ ְׁבנֶה בֵיתִּ י ו ַחֲ צֵרֹותָּ י- הּוא,שְׁ ֹלמ ֹּה ִּבנְָׁך--ו ו ַי ֹּאמֶ ר לִּי. י ִּשְׁ ָּראֵ ל- עַ ל,כִּסֵ א מַ לְׁכּות י ְׁהו ָּה-לָּשֶ בֶת עַ ל--וַיִּבְׁחַ ר בִּשְׁ ֹלמ ֹּה ְׁבנִּי
-י ִּשְׁ ָּראֵ ל קְׁ הַ ל-ח ו ְׁעַ תָּ ה לְׁעֵ ינֵי כָּל. כַיֹום הַ זֶה-- לַעֲ שֹות מִּ ְׁצוֺתַ י ּומִּ שְׁ פָּ טַ י,י ֶחֱ זַק- אִּ ם:לְׁעֹולָּם- עַ ד,מַ לְׁכּותֹו-ז ו ַהֲ כִּינֹותִּ י אֶ ת. לֹו לְָׁאב-ו ַאֲ נִּי אֶ הְׁ י ֶה
- ו ְׁהִּ נְׁחַ לְׁתֶ ם ִּל ְׁבנֵיכֶם ַאחֲ ֵריכֶם עַ ד,ָארץ הַ טֹובָּה
ֶ ָּה-ירשּו אֶ ת
ְׁ ִּלְׁמַ עַ ן ת--מִּ ְׁצוֺת י ְׁהו ָּה אֱ ֹלהֵ יכֶם- כָּל, שִּ מְׁ רּו ו ְׁדִּ ְׁרשּו, ּובְָׁא ְׁזנֵי אֱ ֹלהֵ ינּו,י ְׁהו ָּה
ֵ  ְׁלבָּבֹות-כִּי כָּל-- ְׁבלֵב שָּ לֵם ּו ְׁבנֶפֶש חֲ פֵ צָּה,אֱ ֹלהֵ י ָאבִּיָך ו ְׁעָּ בְׁדֵ הּו- ְׁבנִּי דַ ע אֶ ת-ט ו ְׁאַ תָּ ה שְׁ ֹלמ ֹּה. עֹולָּם
יֵצֶר מַ חֲ שָּ בֹות- וְׁכָּל,דֹורש י ְׁהו ָּה
.חֲ זַק ו ַעֲ שֵ ה-- ַבי ִּת לַמִּ קְׁ דָּ ש-י ְׁהו ָּה בָּחַ ר בְָׁך ִּלבְׁנֹות- כִּי,י ְׁראֵ ה עַ תָּ ה. תַ עַ ְׁזבֶנּו י ַ ְׁזנִּיחֲ ָך לָּעַ ד- ו ְׁאִּ ם,תִּ דְׁ ְׁרשֶ נּו י ִּמָּ צֵא לְָּך- אִּ ם:מֵ בִּין
1 David assembled all the officers of Israel—the tribal officers, the divisional officers who served the king, the captains of
thousands and the captains of hundreds, and the stewards of all the property and cattle of the king and his sons, with
the eunuchs and the warriors, all the men of substance—to Jerusalem. 2 King David rose to his feet and said, “Hear me,
my brothers, my people! I wanted to build a resting-place for the Ark of the Covenant of the LORD, for the footstool of
our God, and I laid aside material for building. 3 But God said to me,‘You will not build a house for My name, for you are
a man of battles and have shed blood.’ 4 The LORD God of Israel chose me of all my father’s house to be king over Israel
forever. For He chose Judah to be ruler, and of the family of Judah, my father’s house; and of my father’s sons, He
preferred to make me king over all Israel; 5 and of all my sons—for many are the sons the LORD gave me—He chose my
son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the LORD over Israel. 6 He said to me,‘It will be your son Solomon
who will build My House and My courts, for I have chosen him to be a son to Me, and I will be a father to him. 7 I will
establish his kingdom forever, if he keeps firmly to the observance of My commandments and rules as he does now.’ 8
And now, in the sight of all Israel, the congregation of the LORD, and in the hearing of our God, [I say:] Observe and
apply yourselves to all the commandments of the LORD your God in order that you may possess this good land and
bequeath it to your children after you forever. 9 “And you, my son Solomon, know the God of your father, and serve Him
with single mind and fervent heart, for the LORD searches all minds and discerns the design of every thought; if you seek

Him He will be available to you, but if you forsake Him He will abandon you forever. 10 See then, the LORD chose you to
build a house as the sanctuary; be strong and do it.”
 ב, מלכים א.43
; הֲ שָּ לֹום ב ֹּאֶ ָך, ו ַת ֹּאמֶ ר,שְׁ ֹלמ ֹּה-שֶ בַע אֵ ם-בַת- אֶ ל,חַ גִּית- יג וַיָּב ֹּא אֲ דֹּנִּיָּהּו בֶן. מְׁ א ֹּד,כִּסֵ א דָּ ו ִּד ָאבִּיו; ו ַתִּ כֹּן מַ ְׁלכֻתֹו- עַ ל,י ָּשַ ב--" יב ּושְׁ ֹלמ ֹּה
; לִּמְׁ ֹלְך,י ִּשְׁ ָּראֵ ל ְׁפנֵיהֶ ם- ו ְׁעָּ לַי שָּ מּו כָּל,לִּי הָּ י ְׁתָּ ה הַ מְׁ לּוכָּה- אַ תְׁ י ָּדַ עַ תְׁ כִּי,טו ו ַי ֹּאמֶ ר.  דַ בֵר, דָּ בָּר לִּי אֵ ָּלי ְִּך; ו ַת ֹּאמֶ ר,יד ו ַי ֹּאמֶ ר.  שָּ לֹום,ו ַי ֹּאמֶ ר
,פָּ נָּי; ו ַת ֹּאמֶ ר אֵ לָּיו- אֶ ת,תָּ שִּ בִּי-ַאל-- שְׁ אֵ לָּה ַאחַ ת ָאנֹּכִּי ש ֹּאֵ ל מֵ אִּ תָּ ְך,טז ו ְׁעַ תָּ ה.  כִּי מֵ י ְׁהו ָּה הָּ י ְׁתָּ ה לֹו,ו ַתִּ ס ֹּב הַ מְׁ לּוכָּה ו ַתְׁ הִּ י לְָׁאחִּ י
; טֹוב,שֶ בַע-יח ו ַת ֹּאמֶ ר בַת.  לְׁאִּ שָּ ה,אֲ בִּישַ ג הַ שּונַמִּ ית-לִּי אֶ ת- ָּפנָּי ְִּך; וְׁי ִּתֶ ן- אֶ ת,י ָּשִּ יב- כִּי ֹלא,נָּא לִּשְׁ ֹלמ ֹּה הַ מֶ לְֶך- אִּ מְׁ ִּרי,יז ו ַי ֹּאמֶ ר. דַ בֵר
- וַיֵשֶ ב עַ ל,אֲ דֹּנִּיָּהּו; וַיָּקָּ ם הַ מֶ לְֶך לִּקְׁ ָּראתָּ ּה וַיִּשְׁ תַ חּו לָּּה-לֹו עַ ל- לְׁדַ בֶר,הַ מֶ לְֶך שְׁ ֹלמ ֹּה-שֶ בַע אֶ ל-יט ו ַתָּ ב ֹּא בַת. הַ מֶ לְֶך- אֲ דַ בֵר עָּ לֶיָך אֶ ל,ָאנֹּכִּי
לָּּה הַ מֶ לְֶך-פָּ נָּי; ו ַי ֹּאמֶ ר- אֶ ת,תָּ שֶ ב-ַאל-- שְׁ אֵ לָּה ַאחַ ת קְׁ טַ נָּה ָאנֹּכִּי ש ֹּאֶ לֶת מֵ אִּ תָּ ְך,כ ו ַת ֹּאמֶ ר.  ו ַתֵ שֶ ב לִּימִּ ינֹו, וַיָּשֶ ם כִּסֵ א לְׁאֵ ם הַ מֶ לְֶך,כִּסְׁ אֹו
,כב וַיַעַ ן הַ מֶ לְֶך שְׁ ֹלמ ֹּה ו ַי ֹּאמֶ ר לְׁאִּ מֹו.  לְׁאִּ שָּ ה, לַאֲ דֹּנִּיָּהּו ָאחִּ יָך,אֲ בִּישַ ג הַ שֻ נַמִּ ית- י ֻתַ ן אֶ ת,כא ו ַת ֹּאמֶ ר.  ָּפנָּי ְִּך-אָּ שִּ יב אֶ ת- כִּי ֹלא,שַ אֲ לִּי אִּ מִּ י
- ּולְׁיֹוָאב בֶן, כִּי הּוא ָאחִּ י הַ גָּדֹול מִּ מֶ נִּי; ו ְׁלֹו ּולְׁאֶ ְׁבי ָּתָּ ר הַ כ ֹּהֵ ן,הַ מְׁ לּוכָּה-לֹו אֶ ת- ו ְׁשַ אֲ לִּי,אֲ בִּישַ ג הַ שֻ נַמִּ ית לַאֲ דֹּנִּיָּהּו-וְׁלָּמָּ ה אַ תְׁ ש ֹּאֶ לֶת אֶ ת
,כד ו ְׁעַ תָּ ה. הַ דָּ בָּר הַ זֶה- דִּ בֶר אֲ דֹּנִּיָּהּו אֶ ת, כִּי ְׁבנַפְׁ שֹו, ו ְׁכ ֹּה יֹוסִּ יף,לִּי אֱ ֹלהִּ ים- כ ֹּה י ַעֲ שֶ ה: בַיהו ָּה לֵאמ ֹּר, כג וַיִּשָּ בַע הַ מֶ לְֶך שְׁ ֹלמ ֹּה.צְׁרּוי ָּה
כה וַיִּשְׁ לַח הַ מֶ לְֶך.  יּומַ ת אֲ דֹּנִּיָּהּו, כִּי הַ יֹום: כַאֲ שֶ ר דִּ בֵר,לִּי ַבי ִּת- ו ַאֲ שֶ ר עָּ שָּ ה,כִּסֵ א דָּ ו ִּד ָאבִּי-י ְׁהו ָּה אֲ שֶ ר הֱ כִּינַנִּי ויושיביני (ו ַיֹושִּ י ַבנִּי) עַ ל-חַ י
. וַיָּמ ֹּת,בֹו-י ְׁהֹוי ָּדָּ ע; וַיִּפְׁ גַע- ְׁבי ַד ְׁבנָּי ָּהּו בֶן,שְׁ ֹלמ ֹּה
And Solomon sat upon the throne of his father David, and his rule was firmly established. 13 Adonijah son of Haggith
came to see Bathsheba, Solomon’s mother. She said, “Do you come with friendly intent?” “Yes,” he replied; 14 and he
continued, “I would like to have a word with you.” “Speak up,” she said. 15 Then he said, “You know that the kingship
was rightly mine and that all Israel wanted me to reign. But the kingship passed on to my brother; it came to him by the
will of the LORD. 16 And now I have one request to make of you; do not refuse me.” She said, “Speak up.” 17 He replied,
“Please ask King Solomon—for he won’t refuse you—to give me Abishag the Shunammite as wife.” 18 “Very well,” said
Bathsheba, “I will speak to the king in your behalf.” 19 So Bathsheba went to King Solomon to speak to him about
Adonijah. The king rose to greet her and bowed down to her. He sat on his throne; and he had a throne placed for the
queen mother, and she sat on his right. 20 She said, “I have one small request to make of you, do not refuse me.” He
responded, “Ask, Mother; I shall not refuse you.” 21 Then she said, “Let Abishag the Shunammite be given to your
brother Adonijah as wife.” 22 The king replied to his mother, “Why request Abishag the Shunammite for Adonijah?
Request the kingship for him! For he is my older brother, and the priest Abiathar and Joab son of Zeruiah are on his
side.” 23 Thereupon, King Solomon swore by the LORD, saying, “So may God do to me and even more, if broaching this
matter does not cost Adonijah his life! 24 Now, as the LORD lives, who has established me and set me on the throne of
my father David and who has provided him with a house, as he promised, Adonijah shall be put to death this very day!”
25 And Solomon instructed Benaiah son of Jehoiada, who struck Adonijah down; and so he died.

