Michal
 שמואל א פרק יד.1
".  ו ְשֵ ם הַ קְ טַ נָׁה מִּ יכַל,ִּירה מֵ ַרב
ָׁ שֵ ם הַ ְבכ-- שְ תֵ י בְנ ֹתָׁ יו, יֹונָׁתָׁ ן וְי ִּשְ ו ִּי ּומַ ְלכִּישּועַ ; ו ְשֵ ם," מט וַיִּהְ יּו ְבנֵי שָׁ אּול
Saul’s sons were: Jonathan, Ishvi, and Malchishua; and the names of his two daughters were Merab, the older, and Michal,
the younger.
 שמואל א פרק יח.2
 וְלִּי נָׁתְ נּו, ו ַי ֹאמֶ ר נָׁתְ נּו לְדָׁ ו ִּד ְרבָׁבֹות, וַי ֵַרע בְעֵ ינָׁיו הַ דָׁ בָׁר הַ זֶה, וַיִּחַ ר לְשָׁ אּול מְ א ֹד... ,הַ פְ לִּשְ תִּ י- בְשּוב דָׁ ו ִּד מֵ הַ כֹות אֶ ת," ו וַי ְהִּ י בְבֹוָאם
 אַ כֶה בְדָׁ ו ִּד, ו ַי ֹאמֶ ר,הַ חֲ נִּית- אֶ ת, יא וַיָׁטֶ ל שָׁ אּול... ו ָׁהָׁ לְָאה, מֵ הַ יֹום הַ הּוא,דָׁ ו ִּד- עון (עֹוי ֵן) אֶ ת,ט וַי ְהִּ י שָׁ אּול.  אְַך הַ מְ לּוכָׁה,הָׁ אֲ לָׁפִּ ים; ו ְעֹוד לֹו
, ו ְהִּ לָׁחֵ ם מִּ לְחֲ מֹות י ְהו ָׁה; ו ְשָׁ אּול ָאמַ ר,חַ י ִּל-לִּי ְלבֶן-אַ ְך הֱ י ֵה--לְָך לְאִּ שָׁ ה- הִּ נֵה בִּתִּ י הַ גְדֹולָׁה מֵ ַרב א ֹתָׁ ּה אֶ תֶ ן,דָׁ ו ִּד-יז ו ַי ֹאמֶ ר שָׁ אּול אֶ ל... ;ּובַקִּ יר
,יט וַי ְהִּ י.  לַמֶ לְֶך,אֶ הְ י ֶה חָׁ תָׁ ן-כִּי-- ְבי ִּשְ ָׁראֵ ל, מִּ שְ פַ חַ ת ָאבִּי, מִּ י ָאנֹכִּי ּומִּ י חַ יַי,שָׁ אּול- יח ו ַי ֹאמֶ ר דָׁ ו ִּד אֶ ל. ְפלִּשְ תִּ ים- י ַד,בֹו- ּותְ הִּ י,תְ הִּ י י ָׁדִּ י בֹו-ַאל
 וַיִּשַ ר,דָׁ ו ִּד; וַיַגִּדּו לְשָׁ אּול- אֶ ת,שָׁ אּול-כ ו ַתֶ אֱ הַ ב מִּ יכַל בַת.  לְאִּ שָׁ ה,לְדָׁ ו ִּד; ו ְהִּ יא נִּתְ נָׁה לְעַ דְ ִּריאֵ ל הַ מְ חֹלָׁתִּ י--שָׁ אּול-מֵ ַרב בַת-בְעֵ ת תֵ ת אֶ ת
חֵ פֶ ץ לַמֶ לְֶך- אֵ ין,ת ֹאמְ רּו לְדָׁ ו ִּד-כה ו ַי ֹאמֶ ר שָׁ אּול כ ֹה... ;פְ לִּשְ תִּ ים- י ַד,בֹו- ּותְ הִּ י,לֹו לְמֹוקֵ ש- ּותְ הִּ י,כא ו ַי ֹאמֶ ר שָׁ אּול אֶ תְ נֶנָׁה לֹו. הַ דָׁ בָׁר בְעֵ ינָׁיו
, כז וַיָׁקָׁ ם דָׁ ו ִּד וַיֵלְֶך הּוא ו ַאֲ נָׁשָׁ יו... ְפלִּשְ תִּ ים-דָׁ ו ִּד ְבי ַד- לְהַ פִּ יל אֶ ת, לְהִּ נָׁקֵ ם בְאֹיְבֵי הַ מֶ לְֶך; ו ְשָׁ אּול חָׁ שַ ב, כִּי בְמֵ ָאה עָׁ ְרלֹות פְ לִּשְ תִּ ים,בְמ ֹהַ ר
 כח וַי ְַרא. לְאִּ שָׁ ה,מִּ יכַל בִּתֹו-לֹו שָׁ אּול אֶ ת- וַי ְמַ לְאּום לַמֶ לְֶך לְהִּ תְ חַ תֵ ן ַבמֶ לְֶך; וַיִּתֶ ן,עָׁ ְרֹלתֵ יהֶ ם- וַיָׁבֵא דָׁ ו ִּד אֶ ת,וַיְַך בַפְ לִּשְ תִּ ים מָׁ אתַ י ִּם אִּ יש
.  אֲ הֵ בַתְ הּו,שָׁ אּול-דָׁ ו ִּד; ּומִּ יכַל בַת- כִּי י ְהו ָׁה עִּ ם,שָׁ אּול וַיֵדַ ע
When the [troops] came home [and] David returned from killing the Philistine, … Saul was much distressed and greatly
vexed about the matter. For he said, “To David they have given tens of thousands, and to me they have given thousands.
All that he lacks is the kingship!” From that day on Saul kept a jealous eye on David…and Saul threw the spear, thinking
to pin David to the wall. ..Saul said to David, “Here is my older daughter, Merab; I will give her to you in marriage; in
return, you be my warrior and fight the battles of the LORD.” Saul thought: “Let not my hand strike him; let the hand of
the Philistines strike him.” David replied to Saul, “Who am I and what is my life—my father’s family in Israel—that I
should become Your Majesty’s son-in-law?” But at the time that Merab, daughter of Saul, should have been given to
David, she was given in marriage to Adriel the Meholathite. Now Michal daughter of Saul had fallen in love with David;
and when this was reported to Saul, he was pleased. Saul thought: “I will give her to him, and she can serve as a snare
for him, so that the Philistines may kill him.” …And Saul said, “Say this to David: ‘The king desires no other bride-price
than the foreskins of a hundred Philistines, as vengeance on the king’s enemies.’”—Saul intended to bring about David’s
death at the hands of the Philistines.—… David went out with his men and killed two hundred Philistines; David brought
their foreskins and they were counted out for the king, that he might become the king’s son-in-law. Saul then gave him
his daughter Michal in marriage. When Saul realized that the LORD was with David and that Michal daughter of Saul
loved him,
 שמואל א פרק יט.3
,נַפְ שְ ָך הַ ַליְלָׁה-אֵ ינְָך מְ מַ לֵט אֶ ת- אִּ ם, מִּ יכַל אִּשְ תֹו לֵאמ ֹר, בַב ֹקֶ ר; ו ַתַ גֵד לְדָׁ ו ִּד, וְלַהֲ מִּ יתֹו, לְשָׁ מְ רֹו,בֵית דָׁ ו ִּד-" יא וַיִּשְ לַח שָׁ אּול מַ לְָאכִּים אֶ ל
 ו ְאֵ ת ְכבִּיר,הַ מִּ טָׁ ה- ו ַתָׁ שֶ ם אֶ ל,הַ תְ ָׁרפִּ ים-יג ו ַתִּ קַ ח מִּ יכַל אֶ ת.  וַיִּמָׁ לֵט, בְעַ ד הַ חַ לֹון; וַיֵלְֶך וַיִּב ְַרח,דָׁ ו ִּד-יב ו ַת ֶֹרד מִּ יכַל אֶ ת. מָׁ חָׁ ר אַ תָׁ ה מּומָׁ ת
,הַ מַ לְָאכִּים- טו וַיִּשְ לַח שָׁ אּול אֶ ת. חֹלֶה הּוא,דָׁ ו ִּד; ו ַת ֹאמֶ ר- לָׁקַ חַ ת אֶ ת, יד וַיִּשְ לַח שָׁ אּול מַ לְָאכִּים. ַב ָׁבגֶד, שָׁ מָׁ ה מְ ַראֲ ש ֹתָׁ יו; ו ַתְ כַס,הָׁ עִּ זִּים
,הַ מִּ טָׁ ה; ּו ְכבִּיר הָׁ עִּ זִּים- אֶ ל, ו ְהִּ נֵה הַ תְ ָׁרפִּ ים, הַ מַ לְָאכִּים,טז וַיָׁב ֹאּו.  לַהֲ מִּ תֹו, הַ עֲ לּו א ֹתֹו בַמִּ טָׁ ה אֵ לַי:דָׁ ו ִּד לֵאמ ֹר-ל ְִּראֹות אֶ ת
ָאמַ ר אֵ לַי שַ לְחִּ נִּי לָׁמָׁ ה- הּוא,שָׁ אּול- וַיִּמָׁ לֵט; ו ַת ֹאמֶ ר מִּ יכַל אֶ ל,אֹיְבִּי- ו ַתְ שַ לְחִּ י אֶ ת, לָׁמָׁ ה ָׁככָׁה ִּרמִּ יתִּ נִּי,מִּ יכַל- יז ו ַי ֹאמֶ ר שָׁ אּול אֶ ל.מְ ַראֲ ש ֹתָׁ יו
".אֲ מִּ יתֵ ְך
Saul sent messengers to David’s home to keep watch on him and to kill him in the morning. But David’s wife Michal told
him, “Unless you run for your life tonight, you will be killed tomorrow.” Michal let David down from the window and he
escaped and fled. Michal then took the household idol, laid it on the bed, and covered it with a cloth; and at its head she

put a net of goat’s hair. Saul sent messengers to seize David; but she said, “He is sick.” Saul, however, sent back the
messengers to see David for themselves. “Bring him up to me in the bed,” he ordered, “that he may be put to death.”
When the messengers came, they found the household idol in the bed, with the net of goat’s hair at its head. Saul said to
Michal, “Why did you play that trick on me and let my enemy get away safely?” “Because,” Michal answered Saul, “he
said to me: ‘Help me get away or I’ll kill you.’”
 שמואל א פרק כה.4
-מג ו ְאֶ ת.  לְאִּ שָׁ ה,לֹו- ו ַתְ הִּ י, ַאחֲ ֵרי מַ לְאֲ כֵי דָׁ ו ִּד, הַ הֹלְכֹות ל ְַר ְגלָּׁה; ו ַתֵ לְֶך, ָׁ ו ְחָׁ מֵ ש נַעֲר ֹתֶ יה,הַ חֲ מֹור- ו ַתִּ ְרכַב עַ ל," מב ו ַתְ מַ הֵ ר ו ַתָׁ קָׁ ם אֲ בִּי ַגי ִּל
. אֲ שֶ ר מִּ ַגלִּים, ַלי ִּש- ְל ַפלְטִּ י בֶן:אֵ שֶ ת דָׁ ו ִּד--מִּ יכַל בִּתֹו- נָׁתַ ן אֶ ת, מד ו ְשָׁ אּול. ְלנָׁשִּ ים,שְ תֵ יהֶ ן לֹו- מִּ יִּז ְְרעֶ אל; ו ַתִּ הְ י ֶין ָׁגַם,אֲ חִּ ינ ֹעַ ם לָׁקַ ח דָׁ ו ִּד
Then Abigail rose quickly and mounted an ass, and with five of her maids in attendance she followed David’s messengers;
and she became his wife. Now David had taken Ahinoam of Jezreel; so both of them became his wives. Saul had given his
daughter Michal, David’s wife, to Palti son of Laish from Gallim.
 שמואל ב פרק ג.5
; בְחֶ בְרֹון, ב וילדו (וַיִּּוָׁלְדּו) לְדָׁ ו ִּד ָׁבנִּים. ּובֵית שָׁ אּול ה ֹ ְלכִּים ו ְדַ לִּים, ּובֵין בֵית דָׁ ו ִּד; ו ְדָׁ ו ִּד הֹלְֵך ו ְחָׁ זֵק, בֵין בֵית שָׁ אּול, אֲ ֻרכָׁה," א ו ַתְ הִּ י הַ מִּ לְחָׁ מָׁ ה
,ב ֹשֶ ת-דִּ ב ְֵרי אִּ יש-ח וַיִּחַ ר לְַא ְבנֵר מְ א ֹד עַ ל. פִּ י ֶלגֶש ָאבִּי- אֶ ל, מַ דּועַ בָׁאתָׁ ה,ַא ְבנ ֵר- אֶ ל,אַ יָׁה; ו ַי ֹאמֶ ר- ּושְ מָׁ ּה ִּרצְפָׁ ה בַת, ז ּולְשָׁ אּול ִּפ ֶלגֶש...
 יב וַיִּשְ לַח ַא ְבנֵר מַ לְָאכִּים... ,כִּסֵ א דָׁ ו ִּד- מִּ בֵית שָׁ אּול; ּולְהָׁ קִּ ים אֶ ת,י לְהַ עֲ בִּיר הַ מַ מְ ָׁלכָׁה. לֹו- אֶ עֱ שֶ ה,כֵן-כִּי-- כַאֲ שֶ ר נִּשְ בַע י ְהו ָׁה לְדָׁ ו ִּד, כִּי...
 אֶ כְר ֹת אִּ תְ ָך,אֲ נִּי--יג ו ַי ֹאמֶ ר טֹוב. י ִּשְ ָׁראֵ ל-כָׁל- לְהָׁ סֵ ב אֵ לֶיָך אֶ ת, ו ְהִּ נֵה י ָׁדִּ י עִּ מָׁ ְך, כ ְָׁרתָׁ ה ב ְִּריתְ ָך אִּ תִּ י, לֵאמ ֹר:ָארץ
ֶ - לְמִּ י,דָׁ ו ִּד תַ חְ תָׁ ו לֵאמ ֹר-אֶ ל
- בְב ֹאֲ ָך ל ְִּראֹות אֶ ת,שָׁ אּול-לִּפְ נֵי הֱ בִּיאֲ ָך אֵ ת מִּ יכַל בַת-כִּי אִּ ם--פָׁ נַי-תִּ ְראֶ ה אֶ ת- ֹלא, אַ ְך דָׁ בָׁר אֶ חָׁ ד ָאנֹכִּי ש ֹאֵ ל מֵ אִּ תְ ָך לֵאמ ֹר:ב ְִּרית
 בְמֵ ָאה עָׁ ְרלֹות, אֲ שֶ ר אֵ ַרשְ תִּ י לִּי,מִּ יכַל- אֶ ת,אִּ שְ תִּ י- תְ נָׁה אֶ ת:שָׁ אּול לֵאמ ֹר-ב ֹשֶ ת בֶן-אִּ יש- אֶ ל, יד וַיִּשְ לַח דָׁ ו ִּד מַ לְָאכִּים.פָׁ נָׁי
;בַחֻ ִּרים-עַ ד-- ָׁ הָׁ לֹוְך ּובָׁכ ֹה ַאחֲ ֶריה,)טז וַיֵלְֶך אִּ תָׁ ּה אִּ ישָׁ ּה. לוש ( ָׁלי ִּש- ַפלְטִּ יאֵ ל בֶן,מֵ עִּ ם-- וַיִּקָׁ חֶ הָׁ מֵ עִּ ם אִּ יש,טו וַיִּשְ לַח אִּ יש ב ֹשֶ ת. פְ לִּשְ תִּ ים
. וַיָׁש ֹב,ו ַי ֹאמֶ ר אֵ לָׁיו ַא ְבנֵר לְֵך שּוב
The war between the House of Saul and the House of David was long-drawn-out; but David kept growing stronger, while
the House of Saul grew weaker. Sons were born to David in Hebron: Now Saul had a concubine named Rizpah, daughter
of Aiah; and [Ish-bosheth] said to Abner, “Why have you lain with my father’s concubine?” Abner was very upset by what
Ish-bosheth said, and he replied, …May God do thus and more to Abner if I do not do for David as the LORD swore to
him— to transfer the kingship from the House of Saul, and to establish the throne of David over Israel and Judah …Abner
immediately sent messengers to David, saying, “To whom shall the land belong?” and to say [further], “Make a pact with
me, and I will help you and bring all Israel over to your side.” He replied, “Good; I will make a pact with you. But I make
one demand upon you: Do not appear before me unless you bring Michal daughter of Saul when you come before me.”
David also sent messengers to Ishbosheth son of Saul, to say, “Give me my wife Michal, for whom I paid the bride-price of
one hundred Philistine foreskins.” So Ishbosheth sent and had her taken away from [her] husband, Paltiel son of Laish.
Her husband walked with her as far as Bahurim, weeping as he followed her; then Abner ordered him to turn back, and
he went back.
 שמואל ב פרק ו.6
 מְ שַ חֲ קִּ ים לִּפְ נֵי,בֵית י ִּשְ ָׁראֵ ל- ה ו ְדָׁ ו ִּד וְכָׁל... , אֵ ת אֲ רֹון הָׁ אֱ ֹלהִּ ים,לְהַ עֲ לֹות מִּ שָׁ ם-- י ְהּודָׁ ה, מִּ בַעֲ לֵי,הָׁ עָׁ ם אֲ שֶ ר אִּ תֹו- וְכָׁל," ב וַיָׁקָׁ ם וַיֵלְֶך דָׁ ו ִּד
 ו ַי ֹאחֶ ז,אֲ רֹון הָׁ אֱ ֹלהִּ ים-ג ֶֹרן נָׁכֹון; וַיִּשְ לַח עֻ זָׁה אֶ ל- עַ ד,ווַיָׁב ֹאּו.  ּובִּמְ נַעַ נְעִּ ים ּו ְב ֶצ ְל ֱצלִּים, עֲ צֵי בְרֹושִּ ים; ּו ְבכִּנ ֹרֹות ּו ִּבנְ ָׁבלִּים ּובְתֻ ִּפים, בְכ ֹל,י ְהו ָׁה
 לְהָׁ סִּ יר אֵ לָׁיו,ָאבָׁה דָׁ ו ִּד- י ו ְֹלא... עִּ ם אֲ רֹון הָׁ אֱ ֹלהִּ ים,הַ שַ ל; וַיָׁמָׁ ת שָׁ ם- וַיַכֵהּו שָׁ ם הָׁ אֱ ֹלהִּ ים עַ ל,ַאף י ְהו ָׁה בְעֻ זָׁה-ז וַיִּחַ ר.  הַ בָׁקָׁ ר,כִּי שָׁ מְ טּו--בֹו
שְ ֹלשָׁ ה חֳ דָׁ שִּ ים; וַיְב ֶָׁרְך י ְהו ָׁה-- הַ גִּתִּ י,יא וַיֵשֶ ב אֲ רֹון י ְהו ָׁה בֵית עֹבֵד אֱ ד ֹם. אֱ ד ֹם הַ גִּתִּ י- בֵית עֹבֵד,עִּ יר דָׁ ו ִּד; וַיַטֵ הּו דָׁ ו ִּד-עַ ל--אֲ רֹון י ְהו ָׁה-אֶ ת
 אֲ רֹון הָׁ אֱ ֹלהִּ ים; וַיֵלְֶך, בַעֲ בּור,לֹו-אֲ שֶ ר-כָׁל-בֵית עֹבֵד אֱ ד ֹם ו ְאֶ ת- ב ֵַרְך י ְהו ָׁה אֶ ת, לַמֶ לְֶך דָׁ ו ִּד לֵאמ ֹר,יב וַיֻגַד. בֵיתֹו-כָׁל- ו ְאֶ ת,עֹבֵד אֱ ד ֹם-אֶ ת
שָׁ אּול נִּשְ קְ פָׁ ה בְעַ ד- בָׁא עִּ יר דָׁ ו ִּד; ּומִּ י ַכל בַת, טז ו ְהָׁ י ָׁה אֲ רֹון י ְהו ָׁה...אֲ רֹון הָׁ אֱ ֹלהִּ ים מִּ בֵית עֹבֵד אֱ ד ֹם עִּ יר דָׁ ו ִּד—בְשִּ מְ חָׁ ה- וַיַעַ ל אֶ ת,דָׁ ו ִּד
 לִּקְ ַראת,שָׁ אּול-בֵיתֹו; ו ַתֵ צֵא מִּ יכַל בַת- ְלב ֵָׁרְך אֶ ת, כ וַיָׁשָׁ ב דָׁ ו ִּד... ְב ִּלבָּׁה, ו ַתִּ בֶז לֹו,הַ מֶ לְֶך דָׁ ו ִּד מְ פַ זֵז ּומְ כ ְַרכֵר לִּפְ נֵי י ְהו ָׁה- ו ַתֵ ֶרא אֶ ת,הַ חַ לֹון
,מִּ יכַל- אֶ ל,כא ו ַי ֹאמֶ ר דָׁ ו ִּד.  כְהִּ גָׁלֹות נִּגְלֹות ַאחַ ד הָׁ ֵרקִּ ים,נִּ ְכבַד הַ יֹום מֶ לְֶך י ִּשְ ָׁראֵ ל אֲ שֶ ר נִּ ְגלָׁה הַ יֹום לְעֵ ינֵי ַאמְ הֹות עֲ בָׁדָׁ יו- ו ַת ֹאמֶ ר מַ ה,דָׁ ו ִּד

 ו ְהָׁ י ִּיתִּ י,כב ּונְקַ ֹּלתִּ י עֹוד מִּ ז ֹאת.  לִּפְ נֵי י ְהו ָׁה,י ִּשְ ָׁראֵ ל; ו ְשִּ חַ קְ תִּ י-עַ ם י ְהו ָׁה עַ ל- ְל ַצּוֺּת א ֹתִּ י נָׁגִּיד עַ ל,בֵיתֹו-בִּי מֵ ָאבִּיְך ּומִּ כָׁל-לִּפְ נֵי י ְהו ָׁה אֲ שֶ ר בָׁחַ ר
.  יֹום מֹותָׁ ּה,עַ ד-- יָׁלֶד,הָׁ י ָׁה לָּׁה- ֹלא,שָׁ אּול- בַת,כג ּולְמִּ יכַל.  עִּ מָׁ ם אִּ ָׁכבֵדָׁ ה, ְהָׁ אֲ מָׁ הֹות אֲשֶ ר ָאמַ ְרת-שָׁ פָׁ ל בְעֵ ינָׁי; ו ְעִּ ם
Then David and all the troops that were with him set out from Baalim of Judah to bring up from there the Ark of God …
Meanwhile, David and all the House of Israel danced before the LORD to [the sound of] all kinds of cypress wood
[instruments], with lyres, harps, timbrels, sistrums, and cymbals. But when they came to the threshing floor of Nacon,
Uzzah reached out for the Ark of God and grasped it, for the oxen had stumbled. The LORD was incensed at Uzzah. And
God struck him down on the spot for his indiscretion, and he died there beside the Ark of God…. So David would not bring
the Ark of the LORD to his place in the City of David; instead, David diverted it to the house of Obed-edom the Gittite. The
Ark of the LORD remained in the house of Obed-edom the Gittite three months, and the LORD blessed Obed-edom and
his whole household. It was reported to King David: “The LORD has blessed Obed-edom’s house and all that belongs to
him because of the Ark of God.” Thereupon David went and brought up the Ark of God from the house of Obed-edom to
the City of David, amid rejoicing. … As the Ark of the LORD entered the City of David, Michal daughter of Saul looked out
of the window and saw King David leaping and whirling before the LORD; and she despised him for it. … David went home
to greet his household. And Michal daughter of Saul came out to meet David and said, “Didn’t the king of Israel do himself
honor today—exposing himself today in the sight of the slavegirls of his subjects, as one of the riffraff might expose
himself!” David answered Michal, “It was before the LORD who chose me instead of your father and all his family and
appointed me ruler over the LORD’s people Israel! I will dance before the LORD and dishonor myself even more, and be
low in my own esteem; but among the slavegirls that you speak of I will be honored.” So to her dying day Michal daughter
of Saul had no children.
 שמואל ב פרק כא.7
 אֲ שֶ ר יָׁלְדָׁ ה,שָׁ אּול- ְבנֵי מִּ יכַל בַת,חֲ מֵ שֶ ת-מְ פִּ ב ֹשֶ ת; ו ְאֶ ת- ו ְאֶ ת,ַארמֹנִּי
ְ - אֶ ת, אֲ שֶ ר יָׁלְדָׁ ה לְשָׁ אּול,אַ יָׁה-שְ נֵי ְבנֵי ִּרצְפָׁ ה בַת-" ח וַיִּקַ ח הַ מֶ לְֶך אֶ ת
 י ָׁחַ ד; והם (ו ְהֵ מָׁ ה) הֻ מְ תּו בִּימֵ י,) וַיִּפְ לּו שבעתים (שְ בַעְ תָׁ ם, ו ַי ֹקִּ יעֻ ם בָׁהָׁ ר לִּפְ נֵי י ְהו ָׁה,ט וַיִּתְ נֵם ְבי ַד הַ ִּגבְעֹנִּים.  הַ מְ חֹלָׁתִּ י,ב ְַר ִּזלַי-לְעַ דְ ִּריאֵ ל בֶן
". קְ צִּיר שְ ע ִֹּרים,) תחלת (בִּתְ חִּ לַת, ב ִָּׁראשֹנִּים,קָׁ צִּיר
Instead, the king took Armoni and Mephibosheth, the two sons that Rizpah daughter of Aiah bore to Saul, and the five
sons that Michal daughter of Saul bore to Adriel son of Barzillai the Meholathite, and he handed them over to the
Gibeonites. They impaled them on the mountain before the LORD; all seven of them perished at the same time. They were
put to death in the first days of the harvest, the beginning of the barley harvest.
171 ' אוצר המדרשים (אייזנשטיין) חופת אליהו עמ.8
" מיכל אביגיל, יעל, רחב:"ארבע יפהפיות היו בעולם
 א, מדרש שוחר טוב תהילים נט.9
"...שהיתה אוהבת לבעלה יותר מאביה..." מיכל
 יג, מלבי"ם שמ"ב ג.10
 רק כתופס," באשר חשב דוד מחשבות מראש ועד סוף שלא ידמה כעבד מורד באדוניו שמשמיד בית אדוניו ומולך תחתיו בחזקה
 ויש לו זכות, שמצד זה הוא חתן המלך אשר לפניו, רצה שישיב לו את מיכל,מלכות על פי נביא ועל פי דין ובהסכמת ישראל וזקניהם
"...,במלוכה גם מצד שאול
 ב, שמ"א ז.11
".  ַאחֲ ֵרי י ְהו ָׁה,בֵית י ִּשְ ָׁראֵ ל- וַיִּהְ יּו עֶ שְ ִּרים שָׁ נָׁה; וַיִּנָׁהּו כָׁל, וַי ְִּרבּו הַ יָׁמִּ ים, מִּ יֹום שֶ בֶת הָׁ ָארֹון בְקִּ ְרי ַת י ְעָׁ ִּרים," וַי ְהִּ י
A long time elapsed from the day that the Ark was housed in Kiriath-jearim, twenty years in all; and all the House of
Israel yearned after the LORD.

 .12מלבי"ם שמ"ב ו ,טז
" מספר כי מיכל בת שאול מהיותה למודה בבית אביה שהיה כבודם חשוב בעיניהם מכבוד המקום ,לא הרגישה בדבר הארון הבא
ובכבוד ה' אשר לפניו ישמח מלך ,רק יפלח חץ כבודה על כבוד בעלה הנגרע בערכו לעיניה כפי דעתה ,וזה היה ההבדל בין בית שאול
ובית דוד" :
 .13שמ"א יט
" כ וַיִּשְ לַח שָׁ אּול מַ לְָאכִּים ,לָׁקַ חַ ת אֶ ת-דָׁ ו ִּד ,וַי ְַרא אֶ ת-לַהֲ קַ ת הַ נְבִּיאִּ ים נִּבְאִּ יםּ ,ושְ מּואֵ ל ע ֹמֵ ד נִּצָׁב עֲ לֵיהֶ ם; ו ַתְ הִּ י עַ ל-מַ לְאֲ כֵי שָׁ אּול ,רּוחַ
אֱ ֹלהִּ ים ,וַיִּתְ נַבְאּו ,גַם-הֵ מָׁ ה .כא וַיַגִּדּו לְשָׁ אּול ,וַיִּשְ לַח מַ לְָאכִּים אֲ חֵ ִּרים ,וַיִּתְ נַבְאּו ,גַם-הֵ מָׁ ה; ו ַי ֹסֶ ף שָׁ אּול ,וַיִּשְ לַח מַ לְָאכִּים שְ לִּשִּ ים ,וַיִּתְ נַבְאּו,
גַם-הֵ מָׁ ה .כב וַיֵ ֶלְך גַם-הּוא הָׁ ָׁרמָׁ תָׁ ה ,וַיָׁב ֹא עַ ד-בֹור הַ גָׁדֹול אֲ שֶ ר בַשֶ כּו ,וַיִּשְ ַאל ו ַי ֹאמֶ ר ,אֵ יפ ֹה שְ מּואֵ ל ו ְדָׁ ו ִּד; ו ַי ֹאמֶ ר ,הִּ נֵה בנוית ( ְבנָׁיֹות)
ב ָָׁׁרמָׁ ה .כג וַיֵלְֶך שָׁ ם ,אֶ ל-נוית (נָׁיֹות) ב ָָׁׁרמָׁ ה; ו ַתְ הִּ י עָׁ לָׁיו גַם-הּוא רּוחַ אֱ ֹלהִּ ים ,וַיֵלְֶך הָׁ לֹוְך וַיִּתְ נַבֵא ,עַ ד-ב ֹאֹו ,בנוית ( ְבנָׁיֹות) ב ָָׁׁרמָׁ ה .כד וַיִּפְ שַ ט
גַם-הּוא ְבגָׁדָׁ יו ,וַיִּתְ נַבֵא גַם-הּוא לִּפְ נֵי שְ מּואֵ ל ,וַיִּפ ֹל עָׁ ר ֹם ,כָׁל-הַ יֹום הַ הּוא וְכָׁל-הַ ָׁליְלָׁה; עַ ל-כֵן ,י ֹאמְ רּו--הֲ גַם שָׁ אּולַ ,בנְבִּיאִּ ם.
and Saul sent messengers to seize David. They saw a band of prophets speaking in ecstasy, with Samuel standing by as
their leader; and the spirit of God came upon Saul’s messengers and they too began to speak in ecstasy. When Saul was
told about this, he sent other messengers; but they too spoke in ecstasy. Saul sent a third group of messengers; and they
also spoke in ecstasy. So he himself went to Ramah. When he came to the great cistern at Secu, he asked, “Where are
Samuel and David?” and was told that they were at Naioth in Ramah. He was on his way there, to Naioth in Ramah,
when the spirit of God came upon him too; and he walked on, speaking in ecstasy, until he reached Naioth in Ramah.
Then he too stripped off his clothes and he too spoke in ecstasy before Samuel; and he lay naked all that day and all
”?night. That is why people say, “Is Saul too among the prophets
 .14רלב"ג שמ"ב ו ,טז
" והנה מרוב השמחה היה דוד מרקד ומפזז לפני ה' כאילו לא היה מלך ולזה בזתהו בלבה מיכל בת שאול"...
 .15רש"י שמואל ב ו׳:כג:א
" מאותו היום והלאה":
 .16רד"ק שמואל ב ו׳:כג:ב
" ובדרש אבל ביום המיתה היה לה ואמרו כי שלשה נשים מתו חיות רחל וכלתו של עלי ומיכל בת שאול":
 .17בראשית פרק ל
" א ו ַתֵ ֶרא ָׁרחֵ ל ,כִּי ֹלא יָׁלְדָׁ ה ְלי ַעֲ ק ֹב ,ו ַתְ קַ נֵא ָׁרחֵ ל ,בַאֲ ח ֹתָׁ ּה; ו ַת ֹאמֶ ר אֶ ל-י ַעֲ ק ֹב הָׁ בָׁה-לִּי ָׁבנִּים ,ו ְאִּ םַ-אי ִּן מֵ תָׁ ה ָאנֹכִּי .ב וַיִּחַ רַ-אף י ַעֲ ק ֹב ,ב ְָׁרחֵ ל;
ו ַי ֹאמֶ ר ,הֲ תַ חַ ת אֱ ֹלהִּ ים ָאנֹכִּי ,אֲ שֶ ר-מָׁ נַע מִּ מֵ ְךִּ ,
פְרי-בָׁטֶ ן".
When Rachel saw that she had borne Jacob no children, she became envious of her sister; and Rachel said to Jacob,
“Give me children, or I shall die.” Jacob was incensed at Rachel, and said, “Can I take the place of God, who has denied
”?you fruit of the womb
 .18בראשית רבה פרשה עא
" אמר לו הקב"ה :כך עונין את המעיקות?! "

