
 
  26.4.2017, זתשעל ניסן   בע"ה

  23שיעור  –נשים בתנ"ך בראי החסידות 

  מיכל

   , כזאות א ,ספר גלגולי נשמות, כתבי הרמ"ע מפאנו

, היא ניצוץ לאה, והיא תיקון אשת און, והיתה גם כן מיכל בת 'מעשה באשה אחת בצידן [ששהתה עשר] שנים [עם בעלה] ולא ילדה'במדרש חזית 
   שאול:

* * *  
  ספר במדבר פרק טז 

(ג) ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ... ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן:(א) ַוִּיַּקח ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ְואֹון 
  ... ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִׁשים ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה':

(כז) ַוֵּיָעלּו ֵמַעל ִמְׁשַּכן ֹקַרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם ִמָּסִביב ְוָדָתן ... ה ֵלאֹמר ֵהָעלּו ִמָּסִביב ְלִמְׁשַּכן ֹקַרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם:(כד) ַּדֵּבר ֶאל ָהֵעָד  (כג) ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר:
יָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל (לב) ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ  ...ַוֲאִביָרם ָיְצאּו ִנָּצִבים ֶּפַתח ָאֳהֵליֶהם ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ְוַטָּפם:

   ָהְרכּוׁש:

 רבינו בחיי על במדבר פרק טז פסוק כד 

שה היה ראוי שיזכיר עמהם און בן פלת, כי כן הוזכר בראש הפרשה בכלל הנכנסים במחלוקת שנחלקו על מ – "העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם"
  ..."און בן פלת אשתו הצילתו" ,ועל אהרן, אבל רז"ל דרשו שחזר בו ונסתלק מן המחלוקת, וכך אמרו במדרש

  קי/א- קט/ב פיםתלמוד בבלי מסכת סנהדרין ד

"מה אעשה?  ,אמר להאמרה לו, "מה יצא לך מזה? אם זה [משה] רב אתה תלמיד, ואם זה [קרח] רב אתה תלמיד"!  .און בן פלת אשתו הצילתו ,אמר רב
לו, "שב, שאני מצילה אותך". אמרה  '.כי כל העדה כולם קדושיםודעת אני שכל העדה קדושה היא, שכתוב 'י" ו,אמרה ל הייתי בעצה ונשבעתי עמם"!

זהו שכתוב ם... וחזר בו. בין כך וכך נבלעו לה שכרתו והשכיבה אותו בפנים. ישבה על הפתח וסתרה שערותיה. כל מי שבא ראה אותהוהשקתה אותו יין 
  .זו אשתו של קרח – "ואולת בידה תהרסנה, "זו אשתו של און בן פלת – "חכמות נשים בנתה ביתה"

* * *  
  ספר שמואל ב פרק ו 

(כ) ַוָּיָׁשב ָּדִוד ְלָבֵר ֶאת ... ְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ה' ַוִּתֶבז לֹו ְּבִלָּבּה:ז ּו(טז) ְוָהָיה ֲארֹון ה' ָּבא ִעיר ָּדִוד ּוִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֶּמֶל ָּדִוד ְמַפּזֵ 
(כא) ַוֹּיאֶמר  ֹות ַאַחד ָהֵרִקים:ְלֵעיֵני ַאְמהֹות ֲעָבָדיו ְּכִהָּגלֹות ִנְגל ֵּביתֹו ַוֵּתֵצא ִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ִלְקַראת ָּדִוד ַוֹּתאֶמר ַמה ִּנְכַּבד ַהּיֹום ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִנְגָלה ַהּיֹום

ִתי עֹוד ִמֹּזאת ְוָהִייִתי ָׁשָפל ְּבֵעיָני  ִׂשַחְקִּתי ִלְפֵני ה':ָּדִוד ֶאל ִמיַכל ִלְפֵני ה' ֲאֶׁשר ָּבַחר ִּבי ֵמָאִבי ּוִמָּכל ֵּביתֹו ְלַצֹּות ֹאִתי ָנִגיד ַעל ַעם ה' ַעל ִיְׂשָרֵאל וְ  (כב) ּוְנַק
א ָהָיה ָלּה ָיֶלד ַעד יֹום מֹוָתּה: ֹות ֲאֶׁשר ָאַמְרְּת ִעָּמם ִאָּכֵבָדה:ְוִעם ָהֲאָמה   (כג) ּוְלִמיַכל ַּבת ָׁשאּול 

  מדרש רבה במדבר פרשה ד פסקה כ 

לאחר "... כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו: "(ש"א ב) ן הוא אומרשכל המתגאה לפניו מתבזה וכ ,מכאן אתה למד שלא ינהג אדם גאוה לפני המקום... 
, הדא את ביתו ולשמחם מרוב שמחת הארון יצאת מיכל לקראתו וביזתהו על שבזה עצמו לכבוד הארון לעיני הנשים שנפטרו כל ישראל ממנו נפנה לברך

  ... לא הניחתו ליכנס לתוך הבית אלא יצאת לחוץ והיתה מקפחתו בדברים .וגו' "וישב דוד לברך את ביתו"(שמואל ב ו)  הוא דכתיב

אמרו עליו על בית שאול שלא נראה  ,כל בית אבי היו צנועים וקדושים :בוא וראה מה ביניך לבין בית אבא .היום נגלה כבודו של בית אבא, 'מרה לוא
ני שחקתי ולא לפ שר ודםוכי לפני מלך במר לה, 'כיון שגמרה דבריה א '!עומד ומגלה לבושך כאחד הריקים הואת... מהם לא עקב ולא גודל מימיהם

  ' ... ים בוחר בי ופוסל בבית אביךקלו היה אביך צדיק יותר ממני היה האליוא ?מלך מלכי המלכים שחקתי אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו

', הדא הוא ואני איני עושה כן אלא מניח כבוד עצמי ומבקש כבוד שמים ,של בית אביך היו מבקשין כבוד עצמן ומניחין כבוד שמיםבר אחר, אמר לה 'ד
 והייתי שפל בעיני ועם האמהות אשר" , תלמוד לומרואל תאמרי שהייתי שפל בעיני אחרים ולא נבזה בפני עצמי", ונקלתי עוד מזאת"(שם)  דכתיב

תיד לבוא', הדא הוא לוואי יהא לי חלק עמהם לע .אינן אמהות אלא אימהות ,אותן בנות ישראל שצווחת אותן אמהותמר לה, "א ".אמרת עמם אכבדה
ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד "שכן כתיב אחריו (שם)  ,ולפי שאמרה מיכל כן נענשה ".עמם אכבדה ]לואי[ועם האמהות אשר אמרת "(שם) תיב דכ

 ".עד יום מותה

* * *    
  במדרש רבה שיר השירים פרשה א פסקה ל 

מעשה באשה אחת בצידן  ,אמר רבי אידי ".אינו רשאי ליבטלנשא אדם אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה " ,תמן תנינן "נגילה ונשמחה בך"ד"א 
כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל  ,חייכון ,אמר להון .בעיין למשתבקא דין מדין ,אתון גבי ר' שמעון בן יוחאי .ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה

כיון שנתיישבה . ועשו סעודה גדולה ושכרתו יותר מדאי טובום הלכו בדרכיו ועשו לעצמן י !ובמשתה כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה
לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה  ?מה עשתה היא .בתי ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית וטלי אותו ולכי לבית אביך ,דעתו עליו אמר לה

 .בבית אבא ,אמרה ליה ?בתי היכן אני נתון ,אמר לה .בחצי הלילה ננער משנתיה כיון דפג חמריה .להם שאוהו במטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא
 .אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך ?ולא כך אמרת לי בערב כל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך ,אמרה ליה ?מה לי לבית אביך ,אמר לה

והרי דברים קל  .ללמדך מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות אף צדיקים פוקדים עקרות ,והתפלל עליהם ונפקדוהלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי ועמד 
ישראל המחכים לישועת הקב"ה בכל יום ואומרים אין לנו  ,וחומר ומה אם בשר ודם על שאמר לבשר ודם שכמותו אין לי חפץ בעולם טוב ממך נפקדו

  ".נגילה ונשמחה בך"הוי  מה,ל אחת כמה וכחפץ טוב בעולם אלא אתה ע


