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Part 1: King David, Uriah and Batsheva – Samuel II 11-12 (747-751)
1. Radak to Samuel II 12:24

היתה נמנע' מלהזקק לו אמרה לו הילד מת מפני העון אפי' יהיה לי בן של קיימא ממך יבוזו אחיו אותו מפני שבאתי אליך בעון מתחילה אמר
...לה דוד הקל מחל לי העון והבן הראשון שיהיה לי ממך ימלוך אחרי כי כן שלח לי הקל על יד הנביא ונשבע לה וזהו שאמרה לו בת שבע
She refused, saying, "The child died because of the sin. Even were we to have a child who would live, your brethren
would shame him because I initially came to you in sin." Dovid said, "Gd has forgiven me, and the first child I will have
from you will reign after me, for so Gd has sent me via the prophet." He swore to her, as Batsheva later said…
2. An alternative source

Chronicles I 22:7-9 (1923)

3. Abarbanel to Samuel II 15:1

לא כוונו ישראל למרוד בדוד מלכם ולא להמיתו חלילה וחס כי אם להמליך במקומו את אבשלום בנו הגדול כדי שלא ימלך שלמה בן בת
שבע
Israel did not intend to rebel against David, their king, or to kill him, Gd forbid, but only to coronate his oldest son
Avshalom in his place in order that Shlomo, son of Batsheva, should not reign.
Part 2 – The coup of Adoniyahu in Kings I 1 (797-799)
4. Abarbanel to Kings I 1:15

 ואיך היא תקנה הדברים יותר בשלמות מאשר צוה לה הנביא,וראה נועם דברי האשה החכמה הזאת
And see the beauty of the words of this wise woman, and how she prepared her words more completely than the
prophet had instructed her.
Part 3 - Adoniyahu tries to take advantage – Kings I 2:12-25 (803)
5. Mishnah Sanhedrin 2:2

ואין נושאין אלמנתו רבי יהודה אומר נושא המלך אלמנתו של מלך שכן מצינו בדוד שנשא אלמנתו של שאול
One may not marry the king's widow. Rabbi Yehudah said: A king may marry the widow of the previous king, as David
married Saul's widow.
6. Malbim to Kings I 2:16

 בהכרח לציין, שאחר שבעצם הוא איש ככל האנשים, הוא רק במלך המולך ע"י הסכמת העם,מה שאין הדיוט משתמש בשרביטו של מלך
... לא כן במלך המולך מצד עצמו. כי בזה ישמר כבודו ומעלתו,כבודו ע"י רושמים מיוחדים הסכמיים שאין להדיוט להשתמש בהם
A commoner's inability to use the king's sceptre applies only regarding a king who reigns by popular acclaim. Since
he is like anyone else, we need to mark his honour with unique identifications agreed upon by all, which a commoner
may not use, to preserve his honour and status. This is not so for a king who reigns independently…
Practical lessons
7. Proverbs 31:1-9 (1615)
8. Ibn Ezra to Proverbs 31:1

בתחלת הספר הודיע כי יסרו אביו על החכמה וספר כאן שיסרתו אמו בת שבע אחר מות אביו ללמדו חכמה
The beginning of the book said his father rebuked him for wisdom; here it says his mother, Batsheva, rebuked him after
his father died, to teach him wisdom.
9. Talmud, Sanhedrin 70b

 ומה בר נדרי כל נשים של בית אביך היו נודרות יהא לי בן הגון...מה ברי הכל יודעים שאביך ירא שמים הוה עכשיו יאמרו אמו גרמה לו
למלכות ואני נדרתי ואמרתי יהא לי בן זריז וממולא בתורה והגון לנביאות

'What, my son' – Everyone knows your father was Gd-fearing; now, people will say his mother caused [his corruption]…
'What, son of my vow' – All of your father's wives vowed [they would do great things if] they had a son who was fit to
reign. I vowed that I should have a son who would be energetic, filled with Torah and fit for prophecy.

