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שאלות לפרק י"א:
הקדמה :מעשה דוד ובת שבע מורכב וקשה להבין .נקדים את הלימוד שלנו בקריאת הגמרא
בנושא:
מסכת שבת דף נו.
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה
שנאמר )שמואל א' יח:יד( "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו וגו' " אפשר חטא בא
לידו ושכינה עמו?
.1

.2

.3
.4
.5

הגמרא הבינה שכמובן יש מעשים של דוד המלך שנראים מאד לא מקובלים בלשון
המעטה .איזה פסוקים\מעשים בפרק שלנו מעידים )או נראים כך( שדוד המלך התנהג
ִמּהּ.....
ִשׁכַּב ע ָ
ַתּבוֹא ֵאלָיו וַיּ ְ
ִקֶּחהָ ו ָ
ִשׁלַח ָדּוִד ַמלְאָכִים וַיּ ָ
לא בסדר? דוגמא :פסוק ד  -וַיּ ְ
יש מעשים של דוד המלך שנראים שמה שדוד עשה זה לא מה שחשבנו .איזה
פסוקים\מעשים בפרק שלנו מעידים )או נראים כך( שדוד המלך התנהג בצורה פחות רע
ַתּ ִהי-לוֹ
ַאַספָהּ אֶלֵ -בּיתוֹ ו ְ
ִשׁלַח ָדּוִד וַיּ ְ
ממה שחשבנו? דוגמא :פסוק כז  -וַיַּעֲבֹר ָה ֵאבֶל ,וַיּ ְ
ָשׂה ָדוִדְ ,בּעֵינֵי ה'] .כלומר שומעים רק עכשיו  -ט'
שׁר-ע ָ
ַתּלֶד לוֹ ,בֵּן; וַיֵּרַע ַה ָדּבָר ֲא ֶ
שּׁה ,ו ֵ
ְל ִא ָ
חודשים לאחר המעשה עם בת שבע  -שהמעשה "רַעְ ....בּעֵינֵי ה' ".למה רק עכשיו?[ יש
עוד דוגמאות .אולי עיינו בפרק הבא גם.....
בני ישראל במלחמה )עיינו בפסוק א' ובהמשל הפרק( .מה ההבדלים בין גישתם
ומחשבותיהם של דוד ושל אוריה למלחמה?
אוריה מת במלחמה :מי הרג אותו?
לפי הגמרא המשך שהבאנו לעיל ,אוריה מרד במלכותו של דוד )"מורד במלכות הוה "(.
איך אפשר לראות רמז)ים( לכך מהפסוקים?

:י"א Questions for Perek
Introduction: The story of David and Bat-Sheva is extremely complex and difficult to
understand. We will start by quoting the Gemara:
Shabbat 56a
R. Samuel b. Nahmani said in R. Jonathan's name: Whoever says that David sinned is
merely erring, for it is said, And David behaved himself wisely in all his ways: and the
Lord was with him. Is it possible that sin came to his hand, yet the Divine Presence
?was with him
1. The Gemara understood that some of David’s behavior seems unacceptable, at
?best. Which pesukim in our Perek intimate this
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2. Some of David’s actions seem different then they appear. Which pesukim in our
Perek intimate that David’s behavior was not as bad as we originally thought?
3. What are the differences between David and Uriah’s approach to war?
4. Uriah died in battle. Who killed him?
5. According to the continuation of the Gemara above, Uriah rebelled against
David. Where can we find this in the pesukim?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/yadnsukt.htm
http://daat.ac.il/daat/kitveyet/betmikra/hasipur.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmub11eli-1.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/sikumey-2.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim05.pdf
Worksheets – דפי עבודה
http://daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shmuelb.doc
Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach_4_shmuel-b.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_samuel_chapter_11
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_chapter_9_20
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Refuah Shleima – רפואה שלמה
, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com שלחו מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
גרשון בן שרה איטה

שושנה בת לאה צירל

הרב דוד אברהם בן פייגא

ניסן בן יטקע רחל

