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Crisis and Faith: Sefer Shmuel
Perek 25b

Avigayil the Prophetess
1. Megillah 14a-b
שבַ ע נְ ִביאוֹ ת
יאים וְ ׁ ֶ
ּשמוֹ נָה נְ ִב ִ
ּ ָתנ ּו ַר ּ ָבנַן ַא ְר ּ ָבעִ ים ו ְׁ
חת ּו וְ לֹא הוֹ ִתיר ּו עַ ל מַ ה
ש ָר ֵאל וְ לֹא ּ ִפ ֲ
נִ ְתנ ְַּבא ּו לָ הֶ ם לְ יִ ְ ׂ
ילה...
ש ּ ָכתוּב ּ ַב ּתוֹ ָרה חוּץ ִמ ִּמ ְק ָרא ְמגִ ּ ָ
ּׁ ֶ

Abigail, as it is written, And it was so, as she rode
on her ass and came down by the covert of the
mountain. ‘By the covert of the mountain’? It
should say from the mountain’! — Rabbah b.
Samuel said: It means that she came with
reference to blood that came from the hidden parts
[setharim]. She brought some blood and showed it
to him. He said to her: Is blood to be shown by
?night? She replied: Are capital cases tried at night
He said to her: He [Nabal] is a rebel against the
;king and no trial is necessary for him. She replied
Saul is still
alive, and your fame is not yet spread abroad in the
world. Then he said to her: Blessed be thy
discretion and blessed be thou, that hast kept me
this day from bloodguiltiness.

ש ָרה ִמ ְריָם דְּ בוֹ ָרה חַ ּנָה
שבַ ע נְ ִביאוֹ ת מַ אן נִ ינְ ה ּו ָ ׂ
ֶׁ
אֲ ִביגַיִ ל חוּלְ דָּ ה וְ ֶא ְס ּ ֵתר...
אֲ ִביגַיִ ל דִּ ְכ ִתיב "וְ הָ יָה ִהיא רוֹ כֶ בֶ ת עַ ל הַ חֲמוֹ ר וְ יוֹ ֶר ֶדת
יה! ָאמַ ר
ְּבסֵ ֶתר הָ הָ ר" – ְּבסֵ ֶתר הָ הָ ר ִמן הָ הָ ר ִמ ְּ
יבעֵ י לֵ ּ
ַר ּ ָבה ּ ַבר ְׁשמו ֵּאל עַ ל עִ ְסקֵ י ָדם הַ ּ ָבא ִמן הַ ְּס ָת ִרים נ ְָטלָ ה
דָּ ם וְ הֶ ְראֲ ָתה לוֹ ָ .אמַ ר לָ ּה וְ ִכי מַ ְר ִאין דָּ ם ּ ַב ּ ַליְ לָ ה?
ָא ְמ ָרה לוֹ וְ ִכי דָּ נִ ין דִּ ינֵי נְ פָ ׁשוֹ ת ּ ַב ּ ַליְ לָ ה?! ָאמַ ר לָ ּה מוֹ ֵרד
ּ ַב ּ ַמלְ כוּת הוּא וְ לָ א ְצ ִר ְ
ֵיהָ .א ְמ ָרה לוֹ ע ֲַדיִ ין
יך לְ מֵ ידַּ יְ ינ ּ
שאוּל ַק ּיָים וְ לֹא יָצָ א ִט ְבע ֲָך ּ ָבעוֹ לָ םָ .אמַ ר לָ ּה ּ ָברוּךְ
ָׁ
ְ
ּ
יתנִ י ]הַ יּוֹ ם הַ זֶה[ ִמ ּבֹא
שר ְּכלִ ִ
טַ עְ מֵ ך ו ְּברוּכָ ה ָא ְּת אֲ ׁ ֶ
ְב ָד ִמים.

The word damim [bloodguiltiness] is plural, to
indicate two kinds of blood. The passage teaches
that she bared her thigh and he went three
parasangs by the light of it. He said, Listen to me.
She replied, Let not this be a stumbling-block to
thee. The word ‘this’ implies that something else
would be, and what was that? The incident of
Bathsheba; and so it was eventually.

יל ָתה ֶאת ׁשוֹ ָק ּה
ש ִּג ְּ
"דָּ ִמים" ּ ַת ְר ּ ֵתי מַ ְׁשמַ ע? ֶא ּ ָלא ְמלַ ּ ֵמד ׁ ֶ
ש ְמעִ י לִ י.
של ֹׁש ּ ַפ ְרסָ אוֹ תָ .אמַ ר לַ ּה ִה ּ ׁ ָ
וְ הָ לַ ְך לְ אוֹ ָר ּה ׁ ָ
ָא ְמ ָרה לוֹ "לֹא ִת ְהיֶה זֹאת לְ ָך לְ פו ָּקה"  -זֹאת ִמ ְּכלָ ל
שבַ ע,
ֲשה דְּ בַ ת ׁ ֶ
יתי .וּמַ אי נִ יה ּו? מַ ע ֶׂ
יכא ַאח ֲִר ִ
דְּ ִא ּ ָ
הוַאי.
וּמַ ְּס ָקנָא הָ ִכי ֲ

2. Medrash Tehillim 53
אמרה לו אביגיל לדוד אדו י המלך אם בא הדין הזה אליך מה אתה עושה ,אם ילך ע י ויאמר לבעל עשה עמי צדקה,
תן לי פת אחד ,ואי ו זקק לו ,והע י ופל עליו והורגו ,אם הם באין אצלך לדין ,מה אתה עושה ,ואתה מפקפק בדבר,
ואין אתה יכול להוציאו ,והן אומרים לא עשה כן ל בל ,ש כן הוא אומר ולא תהיה זאת לך לפוקה ,אל תפקפק בפיך.
ואל תאמר בשביל שאתה מלך אין אדם מוכיח י ,הוכח אתה בלבבך ,לא תהיה זאת לך לפוקה ,מו חת לך אחת ,דייך
אחת.
אָרץ) .כד( ַו ִתּפֹּ ל עַ ל ַר ְגלָיו וַ תֹּאמֶ ר בִּ י אֲ ִ י
)כג( וַתֵּ ֶרא אֲ בִ י ַגיִל אֶ ת ָדּוִ ד וַ ְתּמַ הֵ ר וַ ֵתּ ֶרד מֵ עַ ל הַ חֲ מוֹר וַ ִתּפֹּ ל לְ אַ פֵּ י ָדוִ ד עַ ל פָּ ֶיהָ וַ ִתּ ְשׁ ַתּחוּ ֶ
וּשׁמַ ע אֵ ת ִדּבְ ֵרי אֲ ָמ ֶת ) .כה( אַל ָא י ִָשׂים אֲ ֹד ִ י אֶ ת לִ בּ ֹו אֶ ל ִאישׁ הַ ְבּלִ יַּעַ ל הַ זֶּה עַ ל ָבָ ל כִּ י כִ ְשׁמ ֹו
וּת ַדבֶּ ר ָא אֲ ָמ ְת ְבּאׇזְ ֶי ְ
אֲ ֹד ִ י הֶ עָ וֺן ְ
יתי אֶ ת ַעֲ ֵרי אֲ ֹד ִי אֲ ֶשׁר ָשׁל ְָח ָתּ) .כו( וְ עַ ָתּה אֲ ֹד ִ י חַ י יקוק וְ חֵ י ַפְ ְשׁ אֲ ֶשׁר ְמ ָעֲ יקוק
כֶּן הוּא ָבָ ל ְשׁמ ֹו וּ ְבָ לָה ִעמּ ֹו וַ אֲ ִי אֲ מָ ְת א ָר ִא ִ
ֹשׁעַ י ְָד ָל וְ עַ ָתּה י ְִהיוּ כְ ָבָ ל ֹאיְבֶ י וְ הַ ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ל אֲ ֹד ִ י ָרעָ ה) .כז( וְ עַ ָתּה הַ ְבּ ָרכָה הַ זֹּאת אֲ ֶשׁר הֵ בִ יא ִשׁפְ חָ ְת לַא ֹד ִ י
ִמבּוֹא ְב ָד ִמים וְ הו ֵ
וְ ְִתּ ָה ַל ְנּעָ ִרים הַ ִמּ ְתהַ לְּ כִ ים בְּ ַר ְגלֵי אֲ ֹד ִ י) .כח( ָשׂא ָא לְ פֶ ַשׁע אֲ ָמ ֶת כִּ י עָ שֹׂה יַעֲ ֶשׂה יקוק לַא ֹד ִ י בַּ ִית ֶאֱ מָ ן כִּ י ִמלְ חֲ מוֹת יקוק אֲ ֹד ִ י ִ לְ חָ ם
רוּרה ִבּ ְצרוֹר הַ חַ יִּים אֵ ת יקוק אֱ הֶ י וְ אֵ ת
אָדם לִ ְרד ְׇפ וּלְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת ַפְ ֶשׁ וְ הָ י ְָתה ֶפֶ שׁ אֲ ֹד ִ י ְצ ָ
וְ ָרעָ ה א ִתמָּ צֵ א ְב ִמיָּמֶ י ) .כט( וַ ָיּקׇם ָ
יְקלְּ עֶ נָּה בְּ ת ֹו כַּף הַ ָקּלַע) .ל( וְ הָ יָה כִּ י יַעֲ ֶשׂה יקוק לַא ֹד ִ י כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֶ ת הַ טּוֹבָ ה עָ לֶי וְ ִצוְּ לְ ָ ִגיד עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל) .לא( וְ א
ֶפֶ שׁ ֹאיְבֶ י ַ
יטב יקוק לַא ֹד ִ י וְ ָזכ ְַר ָתּ אֶ ת אֲ מָ ֶת .
פוּקה וּלְ ִמכְ שׁוֹל לֵב לַא ֹד ִ י וְ לִ ְשׁפׇּ ָדּם ִחנָּם וּלְ הו ִֹשׁיעַ אֲ ֹד ִ י ל ֹו וְ הֵ ִ
ִת ְהיֶה זֹאת לְ לְ ָ
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, ו ְַתּמַ הֵ ר,דָּ וִ ד- ֶאת, כג ו ֵַתּ ֶרא אֲ בִ י ַגיִל23 And when Abigail saw David, she made haste, and
, ו ֵַתּ ֶרד מֵ עַ ל הַ חֲ מוֹר; ו ִַתּפֹּל ל ְַאפֵּי דָ וִ דalighted from her ass, and fell before David on her face, and
. ָא ֶרץ, ו ִַתּ ְשׁ ַתּחוּ, ָ ָפּ ֶיה- עַ לbowed down to the ground.
אֲ ִי- בִּ י, וַתּ ֹאמֶ ר, ַרגְ לָיו- עַ ל, כד ו ִַתּפֹּל24 And she fell at his feet, and said: 'Upon me, my lord, upon
,  ָא אֲ מָ ְת-וּתדַ בֶּ ר
ְ ; אֲ ֹד ִי הֶ עָ וֹןme be the iniquity; and let thy handmaid, I pray thee, speak
.  ֵאת ִדּבְ ֵרי אֲ מָ ֶת,וּשׁמַ ע
ְ ,  בְּ ָאזְ ֶיin thine ears, and hear thou the words of thy handmaid.

3. Rashi
 אני אמתך לא ראיתי: ולסוף אמרה לו האמת,בי אני אדני העון – מתחלה אמרה כך כדי שיטה אוזן לדבריה
.(כ״ה:את נערי אדני )שמואל א כ״ה
- ִלבּוֹ ֶאל- ָא י ִָשׂים אֲ ֹד ִי ֶאת-כה ַאל
 כִּ י כִ ְשׁמוֹ, ָבָ ל-ִאישׁ הַ בְּ ִליַּעַ ל הַ זֶּה עַ ל
, וּ ְבָ לָה עִ מּוֹ; וַאֲ ִי, ָבָ ל ְשׁמוֹ--הוּא-כֶּן
, ַ ע ֲֵרי אֲ ֹד ִי-יתי ֶאת
ִ ל ֹא ָר ִא-- אֲ מָ ְת
.אֲ שֶׁ ר שָׁ ל ְָח ָתּ

25 Let not my lord, I pray thee, regard this base fellow, even
Nabal; for as his name is, so is he: Nabal is his name, and
churlishness is with him; but I thy handmaid saw not the
young men of my lord, whom thou didst send.

 ַפְ ְשׁ-יקוק וְ חֵ י- חַ י,כו וְ עַ ָתּה אֲ ֹד ִי
,אֲ שֶׁ ר ְמ ָ ֲע יקוק ִמבּוֹא בְ דָ ִמים
 י ְִהיוּ כְ ָבָ ל, ָל ; וְ עַ ָתּה, וְ הוֹשֵׁ עַ י ְָד
. ָרעָ ה,אֲ ֹד ִי- וְ הַ ְמבַ ְק ִשׁים ֶאל, איְבֶ י
ֹ

26 Now therefore, my lord, as the LORD liveth, and as thy
soul liveth, seeing the LORD hath withholden thee from
bloodguiltiness, and from finding redress for thyself with
thine own hand, now therefore let thine enemies, and them
that seek evil to my lord, be as Nabal.

4. Rashi
אשר מנעך – ששלחני לקראתך למנעך מפיכות דמים
יהיו כנבל איביך – נתבאת ברוח הקודש שלא יאריך ימים
הֵ בִ יא- אֲ שֶׁ ר, כז וְ עַ ָתּה הַ בְּ ָרכָה הַ זּ ֹאת27 And now this present which thy servant hath brought
, ַלנְּעָ ִרים, ִשׁפְ חָ ְת לַא ֹד ִי; וְ ְִתּ ָהunto my lord, let it be given unto the young men that
. בְּ ַרגְ לֵי אֲ ֹד ִי, הַ ִמּ ְתהַ לְּכִ יםfollow my lord.
- כִּ י עָ שֹׂה:  ְלפֶשַׁ ע אֲ מָ ֶת,כח שָׂ א ָא
- כִּ י,ַיעֲשֶׂ ה יקוק לַא ֹד ִי בַּ יִת ֶאֱ מָ ן
- וְ ָרעָ ה ל ֹא,ִמלְחֲ מוֹת יקוק אֲ ֹד ִי ִ לְחָ ם
.  ִמיָּמֶ י, ְִתמָּ צֵ א ב

28 Forgive, I pray thee, the trespass of thy handmaid; for
the LORD will certainly make my lord a sure house,
because my lord fighteth the battles of the LORD; and evil
is not found in thee all thy days.

- וּלְבַ ֵקּשׁ ֶאת, ְכט ַויּ ָָקם ָאדָ ם ל ְִרדָ פ
רוּרה בִּ צְ רוֹר
ָ ְַפְ שֶׁ ; וְ הָ י ְָתה ֶ פֶשׁ אֲ ֹד ִי צ
 וְ ֵאת ֶ פֶשׁ,  ֵאת יקוק אֱ הֶ י,הַ חַ יִּים
. בְּ תוֹ כַּף הַ ָקּלַע,איְבֶ י י ְַקלְּעֶ נָּה
ֹ

29 And though man be risen up to pursue thee, and to seek
thy soul, yet the soul of my lord shall be bound in the
bundle of life with the LORD thy God; and the souls of
thine enemies, them shall he sling out, as from the hollow
of a sling.

 כְּ כֹל, ַיעֲשֶׂ ה יקוק לַא ֹד ִי- כִּ י, ל וְ הָ יָה30 And it shall come to pass, when the LORD shall have
ְוְ צִ וּ--  עָ לֶי,הַ טּוֹבָ ה- ִדּבֶּ ר ֶאת- אֲ שֶׁ רdone to my lord according to all the good that He hath
. ִי ְשׂ ָר ֵאל- עַ ל, ְל ָגִ ידspoken concerning thee, and shall have appointed thee
prince over Israel;

5. Radak
. כי היא אחת משבע נביאות על דעת רז"ל, ודרך נבואה אמרה זה." "מלכו קיימא,בית נאמן – כתרגומו
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ויקם אדם – שאול ,וקראו אדם ולא מלך דרך בזיון ...והיתה נפש אדני – שלא יוכלו להמיתך מי שרודפין
אותך ,ותהיה בחיי ם את השם ,כלומר שתלך בדרכיו כל ימיך ,וכן ורעה לא תמצא בך כל ימיך ,וימית
האל יתעלה ויתברך הרודפים אותך ויפריח נפשם כמו אבן הקלע...

6. Malbim
ופייסה אותו על שערבה לבה לדבר לפניו כזאת התחילה לחשב שלשה מעמדות מימי חייו,
א .המעמד הראשון בעת התחיל ללחום מלחמות ה׳ בגלית ובפלשתים,
ב .המעמד השני ,עת נרדף מפני שאול,
ג .המעמד הג׳ עת יזכה למלכות כפי שהובטח מפי נביא ,שמצד כל השקפות אלה ראוי שיחדל מעשות זאת.

31 that this shall be no stumbling-block unto thee, nor offence
of heart unto my lord, either that thou hast shed blood without
cause, or that my lord hath found redress for himself. And
when the LORD shall have dealt well with my lord, then
}remember thy handmaid.' {S

ְפוּקה
לא וְ ל ֹא ִת ְהיֶה ז ֹאת ְל ל ָ
וּל ְִמכְ שׁוֹל לֵב לַא ֹד ִי ,וְ ל ְִשׁ ָפּ -דָּ ם
יטב
ְהוֹשׁיעַ אֲ ֹד ִי ,לוֹ; וְ הֵ ִ
ִחנָּם ,וּל ִ
יקוק לַא ֹד ִי ,וְ ָזכ ְַר ָתּ ֶאת-
אֲ מָ ֶת } .ס{

7. Mahari Kra
והיטיב י״י לאדוני וזכרת את אמתך – אינו לשון בקשה אלא לשון נבואה כאדם האומר לחבירו הנה ימים
באים כשייטיב לך המקום תזכריני לטובה שמנעתיך מעשות רע ,כלומר הנה יום בא שתזכור אותי לטובה
כשייטיב י״י לאדוני ותמלוך על ישראל אם תעמיד עכשיו את עצמך לשפוך דם כשיבא לפניך משפט
שופכי דמים שתאמר ברוכה אביגיל שמנעתני מבוא בדמים שאילו שפכתי דמו של נבל כשם שעלה
בדעתי להורגו עכשיו היה משפט זה לי למכשול ולפוקה שלא הייתי יכול להוציא משפט זה לאמיתו.

8. Ralbag
ואמרה עוד כי בהיותו נגיד על ישראל יהיה לו זה העון לפוקה ולמכשול לב אם ישחיתם ,ואולי היה זה
סבה שתסור הממלכה ממנו כמו שקרה לשאול ,ועם זה היה מטוב חכמתה שחלתה פני דוד שיזכרה כאשר
יטיב ה' לו לגמול לה חסד ,או אולי המאמר ממנה על צד הנבואה ,וראתה שעתיד נבל למות ותהיה היא
אשת דוד.
 32 And David said to Abigail: 'Blessed be the LORD,לב וַיּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד ,לַאֲ בִ יגַל :בָּ רוּ יְהוָה אֱ הֵ י
אתי.
; the God of Israel, who sent thee this day to meet meי ְִשׂ ָר ֵאל ,אֲ שֶׁ ר ְשׁלָחֵ הַ יּוֹם הַ זֶּה ל ְִק ָר ִ
 33 and blessed be thy discretion, and blessed be thou,לג וּבָ רוּ טַ עְ מֵ  ,וּבְ רוּכָה ָא ְתּ :אֲ שֶׁ ר כְּ ל ִִת ִי
 that hast kept me this day from bloodguiltiness, andהַ יּוֹם הַ זֶּהִ ,מבּוֹא בְ דָ ִמים ,וְ הֹשֵׁ עַ י ִָדי ,לִי.
from finding redress for myself with mine own hand.
34 For in very deed, as the LORD, the God of Israel,
liveth, who hath withholden me from hurting thee,
except thou hadst made haste and come to meet me,
surely there had not been left unto Nabal by the
'morning light so much as one male.

לד וְ אוּלָם ,חַ י-יְהוָה אֱ הֵ י י ְִשׂ ָר ֵאל ,אֲ שֶׁ ר
ְמ ָעַ ִי ,מֵ הָ ַרע א ָֹת  :כִּ י לוּלֵי ִמהַ ְר ְתּ ,ותבאתי
וֹתר ְל ָבָ ל עַ ד-
אתי--כִּ י ִאםַ -
)ו ַָתּב ֹאת( ל ְִק ָר ִ
אוֹר הַ בּ ֶֹקר ,מַ ְשׁ ִתּין בְּ ִקיר.

יאה לוֹ;
 35 So David received of her hand that which she hadלה ַויּ ִַקּח דָּ וִ ד ִמיָּדָ הֵּ ,את אֲ שֶׁ ר-הֵ בִ ָ
ית ְ --ר ִאי שָׁ מַ עְ ִתּי
 brought him; and he said unto her: 'Go up in peace toוְ לָהּ ָאמַ רֲ ,עלִי לְשָׁ לוֹם לְבֵ ֵ
 thy house; see, I have hearkened to thy voice, andבְ קוֹ ֵל  ,ו ֶָאשָּׂ א ָפּ ָ ִי .
'have accepted thy person.
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לוֹ ִמ ְשׁ ֶתּה- ָבָ ל וְ ִהנֵּה-לו ו ַָתּב ֹא אֲ בִ י ַגיִל ֶאל
, וְ לֵב ָבָ ל טוֹב עָ לָיו, בְּ בֵ יתוֹ כְּ ִמ ְשׁ ֵתּה הַ מֶּ ֶל
 דָּ בָ ר, ִהגִּ ידָ ה לּוֹ- ְמאֹד; וְ ל ֹא- עַ ד,וְ הוּא ִשׁכֹּר
.אוֹר הַ בּ ֶֹקר-עַ ד--ָקטֹן וְ גָדוֹל
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36 And Abigail came to Nabal; and, behold, he held a feast
in his house, like the feast of a king; and Nabal's heart was
merry within him, for he was very drunken; wherefore she
told him nothing, less or more, until the morning light.

- ו ַַתּגֶּד, בְּ צֵ את הַ ַיּיִן ִמנָּבָ ל, לז ַוי ְִהי בַ בּ ֶֹקר37 And it came to pass in the morning, when the wine was
הַ ְדּבָ ִרים הָ ֵאלֶּה; ַויָּמָ ת לִבּוֹ- ֶאת, לוֹ ִא ְשׁתּוֹgone out of Nabal, that his wife told him these things, and
. וְ הוּא הָ יָה ל ְָאבֶ ן, בְּ ִק ְרבּוֹhis heart died within him, and he became as a stone.
- ַכּעֲשֶׂ ֶרת הַ יּ ִָמים; ַו ִיּגֹּף יְהוָה ֶאת, לח ַוי ְִהי38 And it came to pass about ten days after, that the LORD
. ַו ָיּמֹת, ָבָ לsmote Nabal, so that he died.

9. Rashi
וימת לבו – שנצטער על המנחה שהובאת לדוד
. שהמתין לו הקב"ה שיחזור בתשובה, אלו עשרת ימי תשובה.ורבותינו אמרו )ראש השנה יח... - כעשרת הימים
. ששלח לו דוד עשרה נערים והאכילן,ויש אומרים כנגד עשר לגימות שנתן לעבדי דוד
 וַיּ ֹאמֶ ר, כִּ י מֵ ת ָבָ ל,לט וַ ִיּ ְשׁמַ ע דָּ וִ ד
 ִריב חֶ ְרפּ ִָתי-בָּ רוּ יְהוָה אֲ שֶׁ ר ָרב ֶאת
 וְ ֵאת,עַ בְ דּוֹ חָ שַׂ מֵ ָרעָ ה-ִמיַּד ָבָ ל וְ ֶאת
ָרעַ ת ָבָ ל הֵ ִשׁיב יְהוָה בְּ ר ֹאשׁוֹ; ַויּ ְִשׁלַח
. ל ְַק ְח ָתּהּ לוֹ ל ְִאשָּׁ ה,דָּ וִ ד וַ יְדַ בֵּ ר בַּ אֲ בִ י ַגיִל

39 And when David heard that Nabal was dead, he said:
'Blessed be the LORD, that hath pleaded the cause of my
reproach from the hand of Nabal, and hath kept back His
servant from evil; and the evil-doing of Nabal hath the LORD
returned upon his own head.' And David sent and spoke
concerning Abigail, to take her to him to wife.

--אֲ בִ י ַגיִל- ֶאל, מ ַו ָיּבֹאוּ עַ בְ דֵ י דָ וִ ד40 And when the servants of David were come to Abigail to
 דָּ וִ ד, לֵאמֹר, ָ הַ כּ ְַרמֶ לָה; ַויְדַ בְּ רוּ ֵאלֶיהCarmel, they spoke unto her, saying: 'David hath sent us unto
. ל ְַק ְח ֵתּ לוֹ ל ְִאשָּׁ ה,  ְשׁלָחָ וּ ֵא ַל ִיthee, to take thee to him to wife.'
; ו ִַתּ ְשׁ ַתּחוּ ַא ַפּיִם ָא ְרצָ ה, מא ו ַָתּ ָקם41 And she arose, and bowed down with her face to the earth,
, ל ְִרחֹץ, ִהנֵּה אֲ מָ ְת ל ְִשׁפְ חָ ה, וַתּ ֹאמֶ רand said: 'Behold, thy handmaid is a servant to wash the feet
. ַרגְ לֵי עַ בְ דֵ י אֲ ֹד ִיof the servants of my lord.'
- ו ִַתּ ְרכַּב עַ ל, מב ו ְַתּמַ הֵ ר ו ַָתּ ָקם אֲ בִ י ַגיִל42 And Abigail hastened, and arose, and rode upon an ass,
הלְכוֹת
ֹ ַ ה, ָ וְ חָ מֵ שׁ ַ ֲער ֶֹתיה, הַ חֲ מוֹרwith five damsels of hers that followed her; and she went
- ו ְַתּ ִהי, ַאחֲ ֵרי מַ לְאֲ כֵי דָ וִ ד,  ל ְַרגְ לָהּ; ו ֵַתּ ֶלafter the messengers of David, and became his wife.
. ל ְִאשָּׁ ה,לוֹ
; ִמיִּזְ ְרעֶ אל,אֲ ִחי ֹעַ ם ל ַָקח דָּ וִ ד- מג וְ ֶאת43 David also took Ahinoam of Jezreel; and they became both
{ }ס. ְל ִָשׁים, ְשׁ ֵתּיהֶ ן לוֹ- ו ִַתּ ְהיֶין ָ גַּםof them his wives. {S}
 ֵאשֶׁ ת-- ִמיכַל בִּ תּוֹ- ַָתן ֶאת, מד וְ שָׁ אוּל44 Now Saul had given Michal his daughter, David's wife, to
. אֲ שֶׁ ר ִמ ַגּלִּים, ַליִשׁ- ְל ַפל ְִטי בֶ ן: דָּ וִ דPalti the son of Laish, who was of Gallim.

10. Malbim
 שזה כמואס בבת, ממה שראה שדוד לקח עוד נשים על אשתו בלי רשותה,וכפי הנראה התעורר שאול לזה
 ולכן התעורר דוד להרחיק נדוד, וזה גם כן עורר שנאה חדשה אצל שאול,המלך לקחת עליה צרה לצרור
.ממדבר פארן אל מקום אחר להמלט מחמת שאול אשר בערה מחדש

11. Mishnah, Sanhedrin 2:4
שלּ ֹא יְ ה ּו ְמ ִסירוֹ ת ֶאת
ֶ ׁ  ו ִּבלְ בַ ד, ֹ מַ ְר ּ ֶבה הוּא לו, ַר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ מֵ ר.ש ֵרה
ׂ ְ ֶמנֶה ע
ֹ  ֶא ּ ָלא ְׁש,(ָשים )דברים יז
ִׁ לֹא י ְַר ּ ֶבה לּ וֹ נ
 ִאם ּ ֵכן לָ ּ ָמה נֶאֱ מַ ר )דברים יז( וְ לֹא י ְַר ּ ֶבה.שׂ ֶא ּנָה
ָ ּ ִ ה ֲֵרי זֶה לֹא י, ֹ אֲ ִפלּ ּו ַאחַ ת ו ְּמ ִס ָירה ֶאת לִ ּבו, ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ ר. ֹלִ ּבו
. אֲ ִפלּ ּו כַ אֲ ִביגָיִ ל,ָשים
ִׁ לּ וֹ נ
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