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How is it possible for a man as great as Dovid 
Hamelech to have fallen for the oldest trick 
in the book? How is it possible that a man of 

such spiritual stature could end up living with a mar-
ried woman?

Dovid HaMelech was one of the seven greatest 
men who ever lived. From the conversation 
with HASHEM, we see what level he was on. 

The fact that he questioned why HASHEM is called 
“the G-d of Avraham, Yitzchak, and Yaakov” and not 
“the G-d of Dovid” shows us that he had grounds to 
believe he was as great as they. And HASHEM’s reply 
wasn’t, “You aren’t in their league.” Rather, HASHEM 
responded, “They were tested and you weren’t,” imply-
ing that there was real validity to the question.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קז/א
אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יביא 
מלך  דוד  שהרי  נסיון  לידי  עצמו  אדם 
ונכשל  נסיון  לידי  עצמו  הביא  ישראל 
מה  מפני  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר 
יצחק  אלהי  אברהם  אלהי  אומרים 
דוד  אלהי  אומרים  ואין  יעקב  ואלהי 
אמר אינהו מינסו לי ואת לא מינסית לי 
אמר לפניו רבונו של עולם בחנני ונסני 
שנאמר בחנני ה' ונסני וגו' אמר מינסנא 
לך ועבידנא מילתא בהדך דלדידהו לא 
ואילו אנא קא מודענא לך  הודעתינהו 
דמנסינא לך בדבר ערוה מיד ויהי לעת 
הערב ויקם דוד מעל משכבו וגו' ויתהלך 
על גג בית המלך וירא אשה רוחצת מעל 
הגג והאשה טובת מראה מאד בת שבע 
הוה קא חייפא רישא תותי חלתא אתא 
ביה  פתק  כציפרתא  ליה  אידמי  שטן 
גירא פתקה לחלתא איגליה וחזייה מיד 
הלא  ויאמר  לאשה  וידרוש  דוד  וישלח 
אוריה  אשת  אליעם  בת  שבע  בת  זאת 
החתי וישלח דוד מלאכים ויקחה ותבא 

אליו וישכב

Rav Yehudah said in the name of Rav, 
“Never should a man bring himself 
to a test because Dovid, King of Isra-
el, brought himself to a test and failed. 
He said to HASHEM, ‘Master of the 
Universe, why do they say, ‘the G-d of 
Abraham, Isaac and Jacob’ and not ‘the 
G-d of Dovid?’’ HASHEM answered, 
‘Because them I tested, and you I hav-
en’t tested.’ Dovid said to HASHEM, ‘So 
test me.’ HASHEM answered, ‘I will test 
you, and I will even tell you the area in 
which I will test you. It will be illicit re-
lationships.’
This event was followed by Dovid being 
tempted and living with Batsheva, the 
wife of Uriah.”
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