Shemuel, Week 129: 25:18-25 – Avigayil Deters Dovid
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25:14-20
Avigayil sets out to deter Dovid’s assault (continued)
1. Malbim to Shemuel I 25:19
: וז"ש ולאישה נבל לא הגידה,חששה שאם ילכו אתה ביחד יודע לנבל
She feared that if they would go together with her, it would become known to Naval. Thus it said, “And she did not tell
her husband Naval.”
2. “Pass before me”

Bereishit 32:17

3. Malbim to Shemuel I 25:20
: ובהכרח כבר פגש דוד את הנערים שהלכו לפניה, היא יורדת מהר הזה ודוד מההר המגביל לו,שהיו שני הרים זה נגד זה
There were two mountains, one opposite the other. She descended from this mountain and David descended from the
adjacent mountain. Thus David must have encountered the youths going before her.
4. Mishnah Sanhedrin 2:4
 ר' שמעון אומר אפילו אחת ומסירה את לבו. רבי יהודה אומר מרבה הוא לו ובלבד שלא יהו מסירות את לבו. אלא שמנה עשרה- ""לא ירבה לו נשים
. אם כן למה נאמר (דברים י"ז) "לא ירבה לו נשים"? אפילו כאביגיל.הרי זה לא ישאנה
“He shall not increase his wives” – the limit is eighteen. Rabbi Yehudah said he may marry more so long as they do not
lead his heart astray. Rabbi Shimon said he may not marry even one if she leads his heart astray. Then why does it say,
“He shall not increase his wives?” To teach that he may not even marry more, even if she is like Avigayil.
5. Talmud, Megillah 14a-b

...שבע נביאות מאן נינהו שרה מרים דבורה חנה אביגיל חולדה ואסתר
 כי הוות מיפטרא מיניה אמרה ליה... ומסקנא הכי הואי. ומאי ניהו? מעשה דבת שבע.אמרה לו "לא תהיה זאת לך לפוקה" – 'זאת' מכלל דאיכא אחריתי
..."."והטיב ד' לאדני וזכרת את אמתך
Who were the seven prophetesses? Sarah, Miriam, Devorah, Chanah, Avigayil, Chuldah and Esther…
She said to him, “Don’t let this be an obstacle for you” – “this” implies that there is another. What is it? What happened
with Batsheva. And so it happened in the end… When she departed from him she said to him, “And may Gd benefit
my master, and remember your maidservant.”…
6. Midrash, Sifri Zuta 27:12
 שכן אביגיל אומרת לדוד ברוח הקדש "והיתה,ח)" מלמד שהמקום נכנס בנשמותיהם של צדיקים וכונסן בנחת רוח בכבוד:"כבוד ד' יאספך (ישעי' נה
"... יכול אף של רשעים כן? ת"ל "ואת נפש אויביך יקלענה.)כט:נפש אדוני צרורה בצרור החיים" (שמואל א כה
“Gd’s honour will gather you in” – this teaches that Gd enters the souls of the righteous and brings them in gently and
with honour, as Avigayil said to David with Divine inspiration, “And may the soul of my master be bound in the bond
of life.” I might think this was for the wicked as well? [It continues] “And may the souls of your enemies be slung, etc.”
7. Midrash, Bereishit Rabbah 75:12
כה) "הנה: "ושפחה" זו אביגיל שנאמר (שמואל א... "ועבד" זה דוד... "וצאן" אלו ישראל... "חמור" זה יששכר..." שור זה יוסף,"ויהי לי שור וחמור
..."אמתך לשפחה
“And I have oxen and donkeys” – “oxen” is Yosef… “donkeys” is Yissachar… “And sheep” is Israel… “And male
servants” is David… “And maidservants” is Avigayil, who called herself a maidservant…
8. Talmud, Chullin 135a, 137a
..." וב"ה אומרים חמש שנאמר "חמש צאן עשויות... וכמה הוא מרובה? ב"ש אומרים שתי רחלות. ואינו נוהג אלא במרובה:משנה
? אלא לב"ה מ"ט,' בשלמא לב"ש תרתי נמי איקרו 'צאן:גמרא
... ראשית הגז ומתנות-  אמר קרא 'עשויות' שעושות ב' מצות:• אמר רב כהנא
...• אמר רב אשי 'עשויות' שמעשות את בעליהן ואומרות לו קום עשה מצוה
Mishnah: [The mitzvah of tithing one’s sheared wool] applies only to large amounts. How much is a large amount? Beit
Shammai says two ewes… Beit Hillel says five, as it says, “five tzon, prepared.”

Gemara: Beit Shammai is fine; two are already called tzon. But what is Beit Hillel’s reason?
• Rav Kahana: The text said “prepared”, they perform two mitzvot – the first shearing and the gifts [given to
kohanim from slaughtered animals]…
• Rav Ashi said: Asuyot that they force [me’asot] their owners, telling them, “Get up and perform a mitzvah.”…
25:21-35
Avigayil deters Dovid
9. Malbim to Shemuel I 25:21-23
 אמר לאנשיו אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה (ההולך פה,)כאשר פגש את נערי נבל וחמוריו נושאות בר ומזון (שחשב כי הולכים אל מעון אל ביתו
:ואביגיל שמעה הדברים האלה ועי"כ הכירה וראתה את דוד שהוא דבר כל זאת...: ועתה השיב רעה תחת טובה, ששמרנו רכוש הזה,)לקראתנו
When he encountered Naval’s youths and donkeys carrying grain and food (which he thought were going to Maon, to
[Naval’s] home), he said to his men: It was for falsehood that I guarded all of the possessions of this one (who is coming
our way), we guarded this property, and now he repaid good with bad… And Avigayil heard these words, and so she
recognized and saw David saying all of this.
10. Rashi to Shemuel I 25:24

... ולסוף אמרה לו האמת,מתחלה אמרה כך כדי שיטה אוזן לדבריה
At first she said this so that he would turn his ear to her words, and in the end she told the truth…
11. Malbim to Shemuel I 25:24
 ולולא הייתי אשתו לא היה, ומה שנודע בשם לאיש שוע הוא על ידי, יש לו עושר ונכסים ולא השליטו האלקים לאכל ממנו,הנה נבל זה כאין נחשב
... וא"כ עקר העון בי,אדוני שולח אליו
This Naval is as nothing. He has wealth and assets, and Gd has not empowered him to eat them [due to his stinginess].
He is known as a generous person because of me; were I not his wife, my master would not have sent to him. So the
essential guilt is with me…
12. Malbim to Shemuel I 25:25
 וכן הוא. כי נבל שמו, והנה נבל זה הוא נקלה בעיני הבריות. לא מאיש פחות ונקלה שלא יחושו לבזיונו,הבזיון לא יהיה רק מאיש נכבד ובין השוים
... כי נבלה עמו,נקלה מצד עצמו
Shame only comes from an honour person or from equals, not from someone lowly and disgraced, for whose scorn no
one is concerned. This Naval is scorned by people, for his name is Naval. And so he is scorned in himself, for his deeds
are repulsive…
13. Ralbag to Shemuel I 25:26
. אך הוא מפורסם אצלה שכבר ימנע דוד מזה אחר הפיוס אשר פייסה אותו,ואמרה עם שבועתה מה שיורה שהיא בלתי יראה שישחית דוד בעלה וביתה
And she said with her oath that which would indicate that she did not fear that David might destroy her husband and
her home. It was well-known to her that David would refrain from this once she calmed him.
14. Abarbanel to Shemuel I 25:26
 וזהו, והוא יתברך היה המונע ממך מיתתו לא אני, אבל האלקים בשמים רצה וסבב שלא תמיתהו, או מפאת תחנוני לפניך,שלא נמנעה מיתת נבל במקרה
 מבואר הוא שלא יחפוץ בזה ושאין, ואם הוא יתברך המונע ממך מיתתו..." שד' הוא הסבה העצמית אשר מנעך מבוא בדמים,'"חי ד' וחי נפשך וגו
...הריגתו טוב וישר בעיניו
Naval’s death was not averted by happenstance, or by my plea before you, but Gd in Heaven wanted and caused that
you not kill him, and He was the One who stopped you from killing him, not me. This is, “By Gd’s Life and by your life,”
for Hashem is the cause who prevented you from entering blood… And if He stopped you from killing him, it is clear
that He does not wish it, and killing him is not good and righteous in His eyes…
15. Talmud, Megillah 14a-b
! אמרה לו עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם.אמרה לו וכי דנין דיני נפשות בלילה? אמר לה מורד במלכות הוא ולא צריך למידייניה
She said to him: Do we judge capital cases at night? He replied: He is a rebel against the throne, and there is no need
to judge him [by day – Tosafot]. She replied: Shaul is still alive, and your coin has yet to circulate!

