
Ouria et Bat Shéva : un mariage arrangé 
 

  ב עמוד עו דף קידושין מסכת בבלי תלמוד
 

 .בחת דיתיב, לא! מחת דאתי לאו מאי, החתי אוריה והאיכא
 

 

 ב עמוד עו דף קידושין מסכת יהושע פני  
 

 נענש ובאמת היה גלית של כליו נושא ממש מחת היה בעצמו דאוריה מצאתי במדרש מיהו
 כמסקנת דלא והוא לו נתת אשתך חייך ה"הקב לו ואמר שבע לבת שהשיאו על דוד

 :הארכתי ובדרוש דהכא דידן תלמודא
 

 

  נ סימן ב חלק מבשר קול ת"שו
 

 שאסור מחתים בא החתי' שאורי במפרשים והובא ל"חז ממאמר' כ ב"י' ב שמואל באלשיך והנה
 בחת דיתיב מעיקרא ומשום במלחמה למדאזי דפריך יוחסין עשרה' פ קידושין ועיין (בם להתחתן

 השריון להתיר יכול היה לא הפלשתי לגלית דוד הרג וכאשר) עלמא לבעותי דאזלו מסיק כ"ואח
 ל"א לאשתו שבע בת לו פסק ולכך ישראל בת לו ויתן שיתגייר מ"ע לו הראה כליו נושא' ואורי
 לו נותן אתה אשתך ה"הקב

 
 
 

Talmud Bavli, traité Kidouchin, page 76B 
 
Et Ouria le hittite, n’est-ce pas qu’il était descendant de Het ? Non, (on l’appelait ainsi car) il 
s’était installé dans le pays de Het. 
 

� Commentaire du Pné Yéhochoua 
 
(…) Cependant, j’ai trouvé dans un Midrash, qu’Ouria lui-même était un hittite. Il était 
le porteur d’arme de Goliath, et David a été puni pour lui avoir donné en mariage Bat 
Shéva, car Dieu lui dit : «Par ta vie, c’est ta femme que tu lui as donnée». Ceci n’est 
pas en accord avec la conclusion de notre discussion talmudique. 

 
 

Responsa Kol Mevasser, tome II, chapitre 50 
 
Il est rapporté dans l’Alchikh sur Samuel II, chapitre 12, qu’Ouria 
descendait des hittites, avec lesquels il est interdit de se marier. 
Quand David tua Goliath, il n’arrivait pas à lui défaire sa côte de 
maille, et Ouria, son porteur d’armes, lui montra comment faire à 
condition qu’il puisse se convertir et épouser une femme juive. 
C’est ainsi que David lui donna Bat Shéva. Dieu dit alors : «C’est 
ta femme que tu lui donnes». 
 

Char de guerre hittite, site de 
Karkemish 


