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Modest Piety 

The Midrash relates a strange and disturbing story about the conception and 

birth of King David. After having many children together,1 David’s parents, 

Yishai and Nitzvet,2 separated and abstained from relations for a full three 

years.3 However, Yishai wanted more children and asked his maidservant to 

                                                 
 ( בעריכת המאמר השתתפו חברי המכון הרב אליעזר ראקסין שי' והרב אברהם בערגשטיין שי'.  *

י ִיַשי יא( משמע שהיו לו שמונה בנים )ושתי בנות(: "ַוַיֲעֵבר-מספר הבנים שהיו לישי אינו ברור. ִמֵסֶפר שמואל )א' טז, י 1 נָּ ְבַעת בָּ  ִלְפֵני ושִׁ

אֶמר ְשמּוֵאל אֶמר' ה ָבַחר ֹלא ִיַשי ֶאל ְשמּוֵאל ַויֹּ אֶמר ַהְנָעִרים ֲהַתּמּו ִיַשי ֶאל ְשמּוֵאל ָבֵאֶלה. ַויֹּ ַאר עֹוד ַויֹּ ן שָּ טָּ ֶעה ְוִהֵנה ַהקָּ אן". אבל מדברי  רֹּ ַבצֹּ

ִליד "ְוִאיַשיטו( עולה שהיו לו שבעה בנים )ושתי בנות(: -הימים )א' ב, יג רוֹּ  ֶאת הוֹּ  ַהְשִליִשי. ְנַתְנֵאל ְוִשְמָעא ַהֵשִני ַוֲאִביָנָדב ֱאִליָאב ֶאת ְבכֹּ

ֶצם ַהֲחִמיִשי. ַרַדי ָהְרִביִעי י. ַהִשִשי אֹּ עִׁ יד ַהְשבִׁ וִׁ ֵתיֶהם ואחיתיהם דָּ  ַוֲאִביָגִיל". ְצרּוָיה ְוַאְחיוֹּ

פי שכל אמהות של מלכים כתובות בנביאים הוצרך לפרש גם ". וברש"י )שם(: "לנצבת בת עדאל שמהאמיה דדוד בבא בתרא )צא, א(: " (2

 ".אם דוד

ובתורת המנחה )לר' יעקב סקלי, תלמיד הרשב"א,  ."ופירש מאשתו ג' שנים .  .ישי ראש לסנהדרין היה, כח(: "ילקוט המכירי )תהלים קיח 3

רמ"ע מפאנו, מאמר חקור לספר עשרה מאמרות )מאשתו". וב ופירש עמד בנות ושתי בנים שבעה לו שנולדו אחר שישי (: "אמרו227א, עמ' 

". ובספר התודעה )לר' אליהו כי טוב, ב, עמ' שכב(: "כבר נולדו לישי אמרו עליו באגדה שישי אביו בזקנתו היה פורש מאשתו(: "י ,דין ג

 ממנה כמה שנים. ובניו ידעו". ששה בנים ושתי בנות . . . הלך ישי ופרש מאשתו והיה פרוש

 מדרש זה הביאו החיד"א בכ"מ, ומהם: 'שמחת הרגל' )הגדה של פסח( עה"פ 'אנא ה' כי אני עבדך'; 'מדבר קדמות' )מערכת יו"ד אות כ'(. 
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bear him a child.4 When the maidservant heard Yishai’s unusual request, she and 

Nitzevet arranged that Nitzevet would take the maidservant’s place in Yishai’s 

bed, without Yishai’s knowledge.5 

A few months later, Nitzevet was noticeably pregnant. Yishai and his sons were 

sure that the unborn child was illegitimate and that Nitzevet had concieved 

through adultery. After all, Yishai had not been with his wife for years. They 

considered killing her and the unborn fetus.6 A variant version told in another 

Midrash recounts that questions about David’s parentage only arose after his 

birth. David had fiery red hair. Therefore, the family was convinced that he was 

illegitimately conceived and sought to kill mother and child.7 Eventually, the 

family decided to shun Nitzevet instead of killing her and sent the child to work 

as a shepherd in dangerous areas.8 To protect the reputation of Nitzevet’s other 

children and avoid questions about their lineage, David was considered an asufi 

(born to an unknown father) and not a mamzer.9 If he had been considered 

                                                 
". אלי בגט שחרורלאחר ג' שנים היתה לו שפחה נאה ונתאווה לה. אמר לה: בתי, תקני עצמך הלילה, כדי שתיכנסי "שם(: ילקוט המכירי ) 4

 .31, 29וראה לקמן הערות 

שחה לה את הכל. אמרה ? שפחה ואמרה לגברתה: הצילי עצמך ונפשי ואדוני מגיהנום. אמרה לה: מה טעםהלכה ה"שם(: ילקוט המכירי ) 5

שהיום ג' שנים שלא נגע בי? אמרה לה: אתן ליך עצה, לכי תקיני עצמך ואף אני כך, ולערב כשיאמר סגרי הדלת תיכנסי ,לה: בתי, מה אעשה

עשתה עמו כל הלילה . את הנר, באת לסגור את הדלת, נכנסה גברתה ויצאה היאלערב עמדה השפחה וכבת . וכך עשתה. את ואצא אני

 ". ונתעברה מדוד

 מגיהנם בעלך ונפש נפשי והצילי בואי ,לה ואמרה ,לגברתה הדברים וספרה הלכה השפחה עשתה מה(: "227ובתורת המנחה )שם עמ' 

 .חיקו אשח על בא היה והוא השפחה על בא שהיה סבור והיה הנשים בתחבולות הגברת עשתה וכן ,את עמו וליני במקומי והכנסי ובואי

 ".בדוד נתעברה ההוא לילהוב

ויודעת שכן הלכה רווחת להתיר את הנשים מבנות עמון ומואב לבא בקהל מסרה  ספר עשרה מאמרות )שם(: "והנה השפחה הנאמנתוב

שיבא בלאה בפרק י"ח ומאותו מעשה נולד דוד כלידתו של ראובן סימנין לאשתו של ישי שהיתה באותה שעה שנואה לבעלה למעלתה כמו 

 ".שיש לחוש בזה ובזה מבני תמורה למראה עינים

 והיא אמכם זנתה כי בני דעו להם אמר מעוברת שאמם לאביהם וספרו הבנים באו העובר וניכר וכשנודע(: "227תורת המנחה )שם עמ'  6

, עליכם לעז תוציאו אותה תהרגו אם להם אמר, אותה נהרוג כן אם הבנים אמרו. ממנה שפירשתי שנים שלש לי יש שככר לזנונים הרה

 גרשוהו דוד כשגדל עשו וכן. בצאן רועה שלנו עבד יהיה ולכשיגדל השוק מן אסופי שמגדל כמי אותו תדל שתלד והולד שתלד עד הניחוה

 ספר התודעהוב שנה". ועשרים שמונה מהם ומאוס מווחק כך וישב מושבו לאהלו מחוץ ישב ובדד ותיעבוהו ומאסוהו אביהם שולחן מעל

ם )לר' אליהו כי טוב, ב, עמ' שכג(: "ויהי כמשלוש חדשים ויראו בניו כי הרתה אמם, ויאמר לישי אביהם, ראו, אמנו הרה לזנונים, ואנו רוצי

 להרגה, אותה ואת העובר שבמעיה".

 , כיון שראה שהוא אדום".רגה ואת בנה דודלט' חדשים ביקשו בניה להושם(: "ילקוט המכירי ) 7

אֶמר ָדִוד ֶאלז(: "-ראה שמואל )א, יז:לד 8 ֶעה ָהָיה ַעְבְדָך ְלָאִבי ַויֹּ אן; ּוָבא ָהֲאִרי ְוֶאתָשאּול, רֹּ ב, ְוָנָשא ֶשה ֵמָהֵעֶדר ו ַבצֹּ ְוָיָצאִתי ַאֲחָריו  .ַהדוֹּ

, ְוִהִכִתיו ַוֲהִמיִתיו ָעַליְוִהִכִתיו, ְוִהַצְלִתי ִמִפיו; ַוָיָקם  ב, ִהָכה ַעְבֶדָך; ְוָהָיה ַהְפִלְשִתי ֶהָעֵרל ַהֶזה, ְכַאַחד ֵמֶהם,  ָהֲאִרי ַגם ַגם ֶאת .ְוֶהֱחַזְקִתי ִבְזָקנוֹּ ַהדֹּ

אֶמר, ָדִוד, ְיהָוה ֲאֶשר ִהִצַלִני ִמַיד ָהאֲ  ת ֱאֹלִהים ַחִיים. ַויֹּ ב, הּוא ַיִציֵלִני ִמַיד ַהְפִלְשִתי ַהֶזהִכי ֵחֵרף, ַמַעְרכֹּ  ".ִרי ּוִמַיד ַהדֹּ

. ובתורת המנחה )לר' יעקב סקלי, תלמיד הרשב"א, א, עמ' "שם(: "אמר להם ישי, הניחו לו ויהיה לנו משועבד ורועה צאןילקוט המכירי ) 9

 ולכשיגדל השוק מן אסופי שמגדל כמי אותו דלגת שתלד והולד שתלד עד הניחוה, עליכם לעז תוציאו אותה תהרגו אם להם אמר(: "227
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