בס"ד ,ספר שמואל ,עמוד 174

אביגיל ,אחינעם ,ומיכל  -פר' פלטי בן ליש (פרק כ"ה)
 .1רד"ק שם כה:מג
(מג) גם שתיהן  -האחת לרבות האחרת ואמר זה
להודיע כי אלו שתיהן היו לו לנשים ולא מיכל כי
שאול נתנה לפלטי בן ליש ולפיכך אמר ושאול נתן
את מיכל בתו וגו'...
 .2חומת אנך (החיד"א) שם
ותהיין גם שתיהן לו לנשים .כי גם אחינועם היא
נפלאת בשכל ויראת ה' כאביגיל ותיבת גם רומז
למיכל החביבה עליו ושתים זו אחריה רעותיה.
כלי יקר:
 .3מצודת דוד שם
(מג) גם שתיהן  -נוסף על מיכל בת שאול שקדשה
מאז:
 .4מס' סנהדרין י"ט:
אמר ליה :מלוה ופרוטה אית לך גבאי .שאול
סבר :מלוה ופרוטה  -דעתיה אמלוה ,ודוד סבר:
מלוה ופרוטה  -דעתיה אפרוטה.
 .5מס' סנהדרין י"ט:
אלא :מקיש קידושי מירב לעדריאל לקידושי
מיכל לפלטי ,מה קידושי מיכל לפלטי בעבירה -
אף קידושי מירב לעדריאל בעבירה
 .6תנא דבי אליהו רבה (איש שלום) פרשה כט
שאול מלך ישראל גסות רוח היתה בו ,לפיכך
נהרג ונעקרה ממנו מלכות ...ולא עוד אלא
שמשמר קינאה ונקמה בלבבו על ישראל בכל
מקומות מושבותיהם ,מה שנצטוה לעשות לא
עשה ,עתה לך והכית את עמלק ,מה שלא נצטווה
לעשות עשה ,הרג את נוב עיר הכהנים (וגו'),
וזלזל בעריות ונתן את מיכל בתו אשת דוד לפלטי
וגו' ,ושאל באוב וידעונים ,והרבה לעשות
תועבות גדולות בישראל ,לפיכך נהרג ונעקרה
מלכותו.
 .7בראשית רבה (וילנא) נח פרשה לב סימן א
נחמן בריה דר' שמואל בר נחמני ,אמר לשאול וכי
יש אישות לדוד הלא מורד במלכות הוא וחשוב

כמת ...וכאלו הוא מת ודמו מותר ואשתו
מותרת ,עמד שאול ונתן מיכל אשת דוד על פיו
לפלטי בן ליש
 .8רד"ק שמואל א פרק כה פסוק מג
 ...ויש לשאול הרי מיכל אשת דוד היתה איך
נתנה לפלטי ואיך לקחה פלטי בן ליש והיא אשת
דוד? וא"ת כי בעבירה ובאיסור עשו הדבר איך
לקחה אחרי כן דוד והנה היתה אסורה לו כיון
שנבעלה ברצון לאחר בעודה אשתו?
ויש מרז"ל אמרו כי קדושי פלטי במיכל בעבירה
היו
ומהם אמרו כי קדושי טעות היו לו לדוד במיכל
כמו שאמר יעשרנו המלך עושר גדול ואותו היום
היה מלוה אצל שאול והמקדש במלוה אינה
מקודשת ...
ומהם אמרו כי פלטי בן ליש לא בא עליה וכל
הימים שהיתה עמו חרב היה נועץ בינו לבינה
שלא יגע בה ומה שאמר הלוך ובכה אחריה על
המצוה הזאת שהלך מידו שהיה כל כך כובש את
יצרו וכל אלה הדברים רחוקים מדרך הפשט...
והנכון בעיני כי גט נתן דוד למיכל כי ראינו ששנא
שאול את דוד אחר שנתחתן עמו עד שברח דוד
מפני שאול וכראות שאול כי דוד היה בורח אף
על פי שהיה חוזר אליו לפעמים הכריחו לתת גט
לבתו שלא תשב עגונה ועשה כן ושאול נתנה
לאשה לפלטי בן ליש.

