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 מיהו אוריה?
 

 פרק כג .12
 ס  ָהַעמִֹּני)לז( ֶצֶלק 

ֵארִֹּתיַנְחַרי  י יֹוָאב ֶבן ְצֻרָיה: ס ַהבְּ א ְכלֵׂ  ֹנשֵׂ
ִרי)לח( ִעיָרא  ב  ַהִיתְּ ִריָגרֵׂ  : סַהִיתְּ

 ֹכל ְשֹלִשים ְוִשְבָעה: פ ַהִחִתי)לט( אּוִרָיה 
 

 דהי"א יא .13
ִתיַנְחַרי  ָהַעמֹוִני)לט( ֶצֶלק  י יֹוָאב ֶבן ְצרּוָיה:ס ַהֵברֹּ א ְכלֵׂ  ֹנשֵׂ
ִרי)מ( ִעיָרא  ב  ַהִיתְּ ִריָגרֵׂ  : ס ַהִיתְּ

 ָזָבד ֶבן ַאְחָלי: ס ַהִחִתי)מא( אּוִרָיה 
 

  דהי"א כז:ל .14
ֵעִלי)ל( ְוַעל ַהְגַמִלים אֹוִביל  מְּ ְוַעל ָהֲאֹתנֹות ֶיְחְדָיהּו  ַהִישְּ

ֹרֹנִתי: ס  ַהמֵׂ
 

 שמ"א כו:ו .15
ה ְוֶאל ֲאִביַשי ֶבן ְצרּויָ  ֲאִחיֶמֶלְך ַהִחִתיַוַיַען ָדִוד ַויֹאֶמר ֶאל 

ד ִאִתי ֶאל ָשאּול  רֵׂ אֹמר ִמי יֵׂ  ....ֲאִחי יֹוָאב לֵׂ
 

 שמ"א כא:ח .16
י ְיקָֹוק ּוְשמֹו  י ָשאּול ַביֹום ַההּוא ֶנְעָצר ִלְפנֵׂ ַעְבדֵׂ ְוָשם ִאיש מֵׂ

 ַאִביר ָהֹרִעים ֲאֶשר ְלָשאּול: דֵֹּאג ָהֲאדִֹּמי
 

 שמ"ב טו .17
ִתי ְוָכל )יח ִתי ְוָכל ַהְפלֵׂ ( ְוָכל ֲעָבָדיו ֹעְבִרים ַעל ָידֹו ְוָכל ַהְכרֵׂ

ִאיש ֲאֶשר ָבאּו ְבַרְגלֹו ִמַגת ֹעְבִרים ַעל  ַהִגִתים ֵשש ֵמאֹות
י ַהֶמֶלְך: )יט( ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל  ְך ַגם  ִאַתי ַהִגִתיְפנֵׂ לֵׂ ָלָמה תֵׂ
ב ִעם ַהֶמֶלְך ִכי  ִרי ַאָתהַאָתה ִאָתנּו שּוב ְושֵׂ ְוַגם ֹגֶלה ַאָתה  ָנכְּ

ִלְמקֹוֶמָך: )כ( ְתמֹול בֹוֶאָך ְוַהיֹום ֲאִניֲעָך ִעָמנּו ָלֶלֶכת ַוֲאִני 
ב ֶאת ַאֶחיָך ִעָמְך ֶחֶסד  ְך שּוב ְוָהשֵׂ ְך ַעל ֲאֶשר ֲאִני הֹולֵׂ הֹולֵׂ
י ֲאֹדִני  ֶוֱאֶמת: )כא( ַוַיַען ִאַתי ֶאת ַהֶמֶלְך ַויֹאַמר ַחי ְיקָֹוק ְוחֵׂ
ַהֶמֶלְך ִכי ִבְמקֹום ֲאֶשר ִיְהֶיה ָשם ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ִאם ְלָמֶות ִאם 
ְך  ְלַחִיים ִכי ָשם ִיְהֶיה ַעְבֶדָך: )כב( ַויֹאֶמר ָדִוד ֶאל ִאַתי לֵׂ

 ִאַתי ַהִגִתי ְוָכל ֲאָנָשיו ְוָכל ַהַטף ֲאֶשר ִאתֹו:ַוֲעֹבר ַוַיֲעֹבר 
 

 שמ"א כא:חרד"ק  .18
וכן לפיכך קראו אדומי  גר בארץ אדום -דואג האדומי 

יתרא הישמעאלי אתי הגיתי מיוחסי' על  אוריה החתי
 רים בהם:שם מקומם שהיו גַ 

 

  שמ"ב יב:לרד"ק  .19
לומר כי אתי הגתי היה גוי?  ... ותימה הוא מה הצריכם

אם מפני שקראו גתי הנה עובד אדום הגתי היה לוי וקראו 
גתי לפי שהתגורר בגת וכן אתי ישראל היה אלא שהיה 
מתגורר בגת ורבים מישראל עמו כמו שאומר כשבא אל 
אֹות  ש מֵׂ דוד כשהיה בורח מפני אבשלום ְוָכל ַהִגִתים שֵׂ

יו פלשתים שהיו באים ִאיש היתכן לומר כי כל אלו ה
לעזור אל דוד? ועוד שאמר ְוָכל ַהַטף ֲאֶשר ִאתֹו בודאי 
מישראל היו כלם אלא שהיו מתגוררי' בגת קודם שלקחה 
דוד מיד פלשתי' או אחר שלקחה. ואם מפני שאמר לו דוד 
ִכי ָנְכִרי ַאָתה ר"ל נכרי מארץ אחרת לפי שהי' גר בגת כמו 

ָך ְוַהיֹום ֲאִניֲעָך כי מה טעם שאמר לו שאמר לו ְתמֹול בֹוֶא 
 שוב עם המלך כי גוי אתה ...

 

 שםרש"י  .20
ומתוך ואנחנו בורחים מאין צידה ומזון  -כי נכרי אתה 

 לא תמצא מרחמים: שאתה נכרי
 

 שםאלשיך  .21
הנה יראה מרבותינו ז"ל )עי' רד"ק( כי גוי היה הוא וכל 

עו, ולפי הגתים, ולפי זה אומרו כי נכרי אתה הוא כמשמ
פשוטו יהיה, נכרי אתה שהוא נכרי אצלם, אך הוא יהודי 

 ,אלא שנתגורר בגת
 

 מד.עבודה זרה גמ'  .22
דכתיב: ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו ומשקלה ככר 
זהב, ומי שרי? איסורי הנאה נינהו! אמר רב נחמן: איתי 

 הגיתי בא וביטלה.
 

 ילקוט שמעוני שמואל ב רמז קמא .23
נער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן ויאמר דוד אל ה... 

. נזכר דוד באותה שעה מה שנאמר גר עמלקי אנכיאיש 
למשה רבינו אם יבא אחד מכל אוה"ע ויתגייר שיקבלו 
אותו ומזרעו של עמלק אל יקבלו אותו, ואמר לו דמך על 

אמר רבי יצחק ראשך כי פיך ענה בך לכך נאמר מדור דור. 
ואמר לו דמך על ראשך הרבה  בנו של דואג האדומי היה

, ואית דאמרי דואג עצמו דמים שפכת בנוב עיר הכהנים
 ...דמיך כתיב הרבה דמים שפכת היה

 

 עו.קידושין גמ'  .24
ַח ּוְלַמְעָלה משנה:  ין בֹוְדִקין לֹא ִמן ַהִמְזבֵׂ ַרִבי ֲחִניָנא ... אֵׂ

ר ַאף ִמי ֶשָהָיה מּוְכָתב  ְבִאְסְטַרְטָיא ֶשל ֶבן ַאְנִטיְגנֹוס אֹומֵׂ
 ֶמֶלְך

With regard to these investigations, one need not 

investigate from the altar and above. Rabbi Ḥanina ben 

Antigonus says: Even the descendants of one who was 

written in the army list [be’isteratya] of the Jewish king do 

not need to have their lineage investigated. 
 

 גמ' שם עו: .25
ית ָדִוד ל ַבֲחָיילֹות ֶשל בֵׂ  ... ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְשמּואֵׂ

ַעמֹון ֶצֶלק ָהַעמֹוִניְוָהִאיָכא  י מֵׂ ָיֵתיב ָלא  ?ַמאי ָלאו ְדָאתֵׂ דְּ
ַעמֹון   בְּ

י אּוִרָיה ַהִחִתיְוָהִאיָכא  ת ַמאי ָלאו ְדָאתֵׂ חֵׂ ָיֵתיב ָלא  ?מֵׂ דְּ
ֵחת  בְּ
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י  ?ִאַתי ַהִגִתיְוָהִאיָכא  יָמא ָהִכי ָנמֵׂ ַגתְוִכי תֵׂ ָיֵתיב בְּ ְָּהא ו דְּ
ָלּה ָמן ִאַתי ַהִגיִתי ָבא ּוִבטְּ  )לע"ז(?   ָאַמר ַרב ַנחְּ

אֹות ְיָלִדים ָהיּו לֹו  ְועֹוד ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַאְרַבע מֵׂ
י ְלָדִוד ְוכּולָ  י ְיַפת תֹוַאר ָהיּו ְוכּוָלם ִמְסַתְפִרים קֹומֵׂ ם ְבנֵׂ

ּוְמַגְדִלים ְבלֹוִרית ָהיּו ְוכּוָלם יֹוְשִבים ִבְקרֹוִניֹות ֶשל ָזָהב 
י ֶאְגרֹוִפים ֶשל  ן ַבֲעלֵׂ ן הֵׂ י ְגָייסֹות ְוהֵׂ ְוָהיּו ְמַהְלִכים ְבָראשֵׂ

ית ָדִוד י עָ  ?בֵׂ  ְלָמאְדָאְזִלי ְלַבעֹותֵׂ
 

 כד:יבמות גמ'  .26
א בֹו לֹא  ִרים ִלימֹות ַהָמִשיַח ַכיֹוצֵׂ ין ְמַקְבִלין גֵׂ ָתנּו ַרָבַנן אֵׂ

י ְשֹלֹמה י ָדִוד ְולֹא ִבימֵׂ ִרים לֹא ִבימֵׂ  ִקְבלּו גֵׂ
The Sages taught: Converts are not accepted in the days of 

the Messiah. Similarly, they did not accept converts in the 

days of King David or in the days of King Solomon. 
 

 יגרמב"ם הלכות איסורי ביאה  .27
י ָדִוד הלכה טו:  ִרים ָכל ְימֵׂ ית ִדין גֵׂ ְלִפיָכְך לֹא ִקְבלּו בֵׂ

י ְשֹלֹמה ֶשָמא  י ָדִוד ֶשָמא ִמן ַהַפַחד ָחְזרּו. ּוִבימֵׂ ּוְשֹלֹמה. ִבימֵׂ
ל ָחְזרּו.  ִבְשִביל ַהַמְלכּות ְוַהטֹוָבה ְוַהְגֻדָלה ֶשָהיּו ָבּה ִיְשָראֵׂ
ינֹו  י ָהעֹוָלם אֵׂ ַהְבלֵׂ ר ִמן ָהַעכּו''ם ִבְשִביל ָדָבר מֵׂ ֶשָכל ַהחֹוזֵׂ
י  ה ִמְתַגְיִרים ִבימֵׂ ִרים ַהְרבֵׂ ן ָהיּו גֵׂ י ַהֶצֶדק. ְוַאף ַעל ִפי כֵׂ רֵׂ ִמגֵׂ

ית ִדין ַהָגדֹול חֹוְשִשין ָדִוד ּוְש  י ֶהְדיֹוטֹות. ְוָהיּו בֵׂ ֹלֹמה ִבְפנֵׂ
ָלֶהם לֹא דֹוִחין אֹוָתן ַאַחר ֶשָטְבלּו ִמָכל ָמקֹום ְולֹא ְמָקְרִבין 

ָרֶאה ַאֲחִריָתם:  אֹוָתן ַעד ֶשתֵׂ
ן ִשְמשֹון גִ : הלכה טז ר ּוְלִפי ֶשִגיֵׂר ְשֹלֹמה ָנִשים ּוְנָשָאן. ְוכֵׂ יֵׂ

לּו ֶאָלא ִבְשִביל ָדָבר ְולֹא  ְוָנָשא. ְוַהָדָבר ָידּוַע ֶשלֹא ָחְזרּו אֵׂ
ן ַעכּו''ם  ית ִדין ִגְירּום ֲחָשָבן ַהָכתּוב ְכִאלּו הֵׂ ַעל ִפי בֵׂ
ן  ּוְבִאּסּוָרן עֹוְמִדין. ְועֹוד ֶשהֹוִכיַח סֹוָפן ַעל ְתִחָלָתן ֶשהֵׂ

ים ּוַמָזלֹות ֶשָלֶהן ּוָבנּו ָלֶהן ָבמֹות ְוֶהֱעָלה ָעָליו עֹוְבדֹות כֹוָכבִ 
ַהָכתּוב ְכִאלּו הּוא ְבָנָאן ֶשֶנֱאַמר )מלכים א יא ז( "ָאז ִיְבֶנה 

 ְשֹלֹמה ָבָמה":
15) For this reason, the court did not accept converts 

throughout the reign of David and Solomon. In David's 

time, [they feared] that they sought to convert because of 

fear and in Solomon's time, [they feared] that they were 

motivated by the sovereignty, prosperity, and eminence 

which Israel enjoyed. [They refrained from accepting such 

converts, because] a gentile who seeks to convert because 

of the vanities of this [material] world is not a righteous 

convert.  Nevertheless, there were many people who 

converted in the presence of ordinary people during the era 

of David and Solomon. The Supreme Sanhedrin would view 

them with skepticism. Since they immersed themselves, they 

would not reject them, but they would not draw them close 

until they saw what the outcome would be. 

16) Solomon converted women and married them and 

similarly, Samson converted [women] and married [them]. 

It is well known that they converted only because of an 

ulterior motive and that their conversion was not under the 

guidance of the court. Hence Scripture considered it as if 

they were gentiles and remained forbidden. Moreover, their 

conduct ultimately revealed their initial intent. For they 

would worship their false deities and build platforms for 

them. Therefore the Scriptures considered it as if [Solomon] 

built them, as [I Kings 11:7] states: "And then, Solomon 

built a platform." 

 
 

 שבע-אוריה ובת
 

 שבע-בת
 ֵאֶשת אּוִרָיהַוִתְשַמע  - יא:כו

ת אּוִרָיה   ִאיָשּהִכי מֵׂ
 

ָלּה פֹּד ַעל ַבעְּ  :ַוִתסְּ

 אברהם
ַוָתָמת ָשָרה  - בר' כג:ב

ְבִקְרַית ַאְרַבע ִהוא ֶחְברֹון 
 ְבֶאֶרץ ְכָנַען ַוָיבֹא ַאְבָרָהם

כָֹּתּה ִלבְּ ָשָרה וְּ פֹּד לְּ  :ִלסְּ
 

 זוהר הקדמה דף ח' ע"ב .28
י ֳקָדַמי ְדאּוִרָיה ָלא ָקִריב ָבּה ְלָעְלִמין ְדָהא ְשִמי ָחִתים  ְוָגלֵׂ

יּה ְלַסֲהדּוָתא. ִמי ָחתּום ְכִתיב אּוִרָיה, ּוְכִתיב אּוִרָיהּו,  ְבַגּוֵׂ שְּ
ִמין ָעלְּ ָלא ִשֵמש ָבּה לְּ  .ַבֲהֵדיּה, דְּ

And it is known to Me for certain that Uriah never touched 

her. Because My name is sealed in him as a witness. For it 

is written 'Uriah,' אּוִרָיה. And it can also be written Uriahu 

 to show that he is sealed by My Name that he never' ,(אּוִרָיהּו)

slept with her.' 

 

 כדדברים  .29
ֹּא ֵיֵצא ַבָצָבא ִאָשה ֲחָדָשה)ה( ִכי ִיַקח ִאיש  ְולֹא ַיֲעֹבר ָעָליו  ל

ֵביתֹו ָשָנה ֶאָחתְלָכל ָדָבר  ֶיה לְּ ְוִשַמח ֶאת ִאְשתֹו  ָנִקי ִיהְּ
 ֲאֶשר ָלָקח:

When a man has taken a bride, he shall not go out with the 

army or be assigned to it for any purpose; he shall be 

exempt one year for the sake of his household, to give 

happiness to the woman he has married. 

 


