עמוד 42

ספר שמואל ב'

פר' מיכל (ג:יב-טז)

ַּת ְח ָּתיו
תרגום יונתן
(יב) ושלח אבנר אזגדין לות דוד מאתריה
מצודות דוד
תחתיו לאמר  -רצה לומר :שלח מלאכים ממקומו
מצודות ציון
(יב) תחתיו – במקומו
מלבי"ם
מלאכים תחתיו  -ר"ל שהיו המלאכים מורשים מאתו שהם יעמדו תחתיו ובמקומו ותהיה
ידם כידו
רד"ק
(יב) תחתיו לאמר למי ארץ  -בסתר שלח לו למי תאות הארץ אלא לך כמו שאמר האל
כרתה בריתך עמי ואני אסוב לך כל ישראל וי"ת מאתריה למימר מקיימנ' במאן דעבד
ארעא למימר ויש דרש שכתב בכתבו לדוד מן אבנר לדוד הקדים שמו לשם דו' זהו אל
דוד תחתיו לפיכך נענש אבנר:

ל ְִמי ָּא ֶרץ
רש"י שם
למי ארץ  -לשון שבועה במי שהארץ שלו...
למי ארץ  -למי שהמלכות הגון לו אני שולח לו לאמר כרתה בריתך וגו':

דוד לאבנר

דוד לאיש בשת

(יג) וַי ֹּאמֶ ר טֹוב אֲ נִי ֶאכְ רֹּת ִא ְתָך בְ ִרית ַאְך דָּ בָּ ר (יד) ַוי ְִשלַח דָּ וִ ד מַ ל ְָּאכִ ים ֶאל ִאיש בֹּשֶ ת בֶ ן
שָּ אּול לֵאמֹּר
ֶאחָּ ד ָּאנֹּכִ י ש ֵֹּאל מֵ ִא ְתָך לֵאמֹּר
ל ֹּא ִת ְר ֶאה ֶאת ָּפנַי כִ י ִאם לִפְ נֵי הֱ בִ יאֲ ָך ֵאת ִמיכַּל ְתנָּה ֶאת ִא ְש ִתי ֶאת ִמיכַּל אֲ שֶ ר ֵא ַּר ְש ִתי לִי
בְ מֵ ָּאה עָּ ְרלֹות פְ ל ְִש ִתים:
בַּ ת שָּ אּול בְ בֹּאֲ ָך ל ְִראֹות ֶאת ָּפנָּי:
מלבי"ם שם
 ...באשר חשב דוד מחשבות מראש ועד סוף שלא ידמה כעבד מורד באדוניו שמשמיד בית אדוניו
ומולך תחתיו בחזקה ,רק כתופס מלכות ע"פ נביא וע"פ דין ובהסכמת ישראל וזקניהם ,רצה
שישיב לו את מיכל ,שמצד זה הוא חתן המלך אשר לפניו ,ויש לו זכות במלוכה גם מצד שאול...
רד"ק שם
(יד) וישלח דוד מלאכים  -אף על פי ששלח לאבנר שלח גם כן לאיש בשת לכבודו שלא רצה
לקחתה בלא רשותו:

