ל יסן תשעז26.4.2017 ,

בע"ה

נשים בתנ"ך בראי החסידות – שיעור 23
מיכל
כתבי הרמ"ע מפא ו ,ספר גלגולי שמות ,אות א ,כז
במדרש חזית 'מעשה באשה אחת בצידן ]ששהתה עשר[ ש ים ]עם בעלה[ ולא ילדה' ,היא יצוץ לאה ,והיא תיקון אשת און ,והיתה גם כן מיכל בת
שאול:

***
ספר במדבר פרק טז
ֹאמרוּ ֲאלֵהֶ ם ַרב ָלכֶם כִּ י כָל
)א( וַיִּ קַּ ח קֹ ַרח בֶּ ן יִצְ הָ ר בֶּ ן ְקהָ ת בֶּ ן לֵוִ י וְ דָ תָ ן וַ אֲבִ ָירם בְּ ֵי אֱלִ יאָב וְ אוֹן בֶּ ן פֶּ לֶת בְּ ֵי ְראוּבֵ ן) ...:ג( וַ יִּ קָּ הֲלוּ עַ ל משֶׁ ה וְ עַ ל אַ ֲהרֹן וַ יּ ְ
דשׁים וּבְ ת ֹוכָם ה' וּמַ דּוּעַ תִּ ְת ְַשּׂאוּ עַ ל ְקהַ ל ה'... :
הָ עֵ ָדה ֻכּלָּם ְק ִ
)כג( וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל משֶׁ ה לֵּאמֹ ר) :כד( ַדּבֵּ ר אֶ ל הָ עֵ ָדה לֵאמֹ ר הֵ עָ לוּ ִמסָּ בִ יב לְ ִמ ְשׁכַּן קֹ ַרח דָּ תָ ן ַואֲבִ ָירם) ...:כז( וַ יֵּעָ לוּ מֵ עַ ל ִמ ְשׁכַּן קֹ ַרח ָדּתָ ן וַ אֲבִ ָירם מִ סָּ בִ יב וְ ָדתָ ן
אָדם אֲשֶׁ ר לְ קֹ רַ ח וְ אֵ ת כָּל
אָרץ אֶ ת פִּ יהָ וַתִּ בְ לַע אֹ תָ ם וְ אֶ ת בָּ תֵּ יהֶ ם וְ אֵ ת כָּל הָ ָ
וַ אֲבִ ָירם יָצְ אוּ ִצָּ בִ ים פֶּתַ ח אָ ֳהלֵיהֶ ם וּ ְשֵׁ יהֶ ם וּבְ ֵיהֶ ם וְ טַ פָּם) ...:לב( וַתִּ פְ תַּ ח הָ ֶ
הָ ְרכוּשׁ:
רבי ו בחיי על במדבר פרק טז פסוק כד
"העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם" – היה ראוי שיזכיר עמהם און בן פלת ,כי כן הוזכר בראש הפרשה בכלל ה כ סים במחלוקת ש חלקו על משה
ועל אהרן ,אבל רז"ל דרשו שחזר בו ו סתלק מן המחלוקת ,וכך אמרו במדרש" ,און בן פלת אשתו הצילתו"...
תלמוד בבלי מסכת ס הדרין דפים קט/ב-קי/א
אמר רב ,און בן פלת אשתו הצילתו .אמרה לו" ,מה יצא לך מזה? אם זה ]משה[ רב אתה תלמיד ,ואם זה ]קרח[ רב אתה תלמיד"! אמר לה" ,מה אעשה?
הייתי בעצה ו שבעתי עמם"! אמרה לו" ,יודעת א י שכל העדה קדושה היא ,שכתוב 'כי כל העדה כולם קדושים' .אמרה לו" ,שב ,שא י מצילה אותך".
השקתה אותו יין ושכרתו והשכיבה אותו בפ ים .ישבה על הפתח וסתרה שערותיה .כל מי שבא ראה אותה וחזר בו .בין כך וכך בלעו להם ...זהו שכתוב
"חכמות שים ב תה ביתה" – זו אשתו של און בן פלת" ,ואולת בידה תהרס ה" – זו אשתו של קרח.

***
ספר שמואל ב פרק ו
וּמיכַל בַּ ת שָׁ אוּל ְִשׁ ְקפָ ה בְּ עַ ד הַ חַ לּוֹן וַתֵּ רֶ א אֶ ת הַ מֶּ ֶל ָדּוִ ד ְמפַ ֵזּז וּ ְמכ ְַרכֵּר לִ פְ ֵי ה' וַתִּ בֶ ז ל ֹו בְּ לִ בָּ הּ) ...:כ( וַ יָּשָׁ ב ָדּוִ ד לְ בָ ֵר אֶ ת
)טז( וְ הָ יָה אֲרוֹן ה' בָּ א עִ יר ָדּוִ ד ִ
אַמהוֹת עֲבָ ָדיו כְּ הִ גָּלוֹת ִגְ לוֹת אַחַ ד הָ רֵ ִקים) :כא( ַויֹּאמֶ ר
בֵּ ית ֹו ַותֵּ צֵ א ִמיכַל בַּ ת שָׁ אוּל לִ ְקרַ את ָדּוִ ד וַתֹּ אמֶ ר מַ ה נִּכְ בַּ ד הַ יּוֹם מֶ ֶל יִשְׂ רָ אֵ ל אֲשֶׁ ר ִגְ לָה הַ יּוֹם לְ עֵ י ֵי ְ
וּמכָּל בֵּ ית ֹו לְ צַ וֹּת אֹ ִתי ָגִ יד עַ ל עַ ם ה' עַ ל יִשְׂ ָראֵ ל וְ שִׂ חַ ְקתִּ י לִ פְ ֵי ה') :כב( וּ ְקַ תִ י עוֹד ִמזֹּאת וְ הָ יִיתִ י שָׁ פָ ל בְּ עֵ י ָי
ָדּוִ ד אֶ ל ִמיכַל לִ פְ ֵי ה' אֲשֶׁ ר בָּ חַ ר בִּ י מֵ אָבִ י ִ
וְ עִ ם הָ אֲמָ הוֹת אֲשֶׁ ר אָמַ ְרתְּ עִ מָּ ם אִ כָּבֵ ָדה) :כג( וּלְ ִמיכַל בַּ ת שָׁ אוּל א הָ יָה לָהּ ָילֶד עַ ד יוֹם מוֹתָ הּ:
מדרש רבה במדבר פרשה ד פסקה כ
 ...מכאן אתה למד שלא י הג אדם גאוה לפ י המקום ,שכל המתגאה לפ יו מתבזה וכן הוא אומר )ש"א ב(" :כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו" ...לאחר
ש פטרו כל ישראל ממ ו פ ה לברך את ביתו ולשמחם מרוב שמחת הארון יצאת מיכל לקראתו וביזתהו על שבזה עצמו לכבוד הארון לעי י ה שים ,הדא
הוא דכתיב )שמואל ב ו( "וישב דוד לברך את ביתו" וגו' .לא ה יחתו ליכ ס לתוך הבית אלא יצאת לחוץ והיתה מקפחתו בדברים...
אמרה לו' ,היום גלה כבודו של בית אבא .בוא וראה מה בי יך לבין בית אבא :כל בית אבי היו צ ועים וקדושים ,אמרו עליו על בית שאול שלא ראה
מהם לא עקב ולא גודל מימיהם ...ואתה עומד ומגלה לבושך כאחד הריקים'! כיון שגמרה דבריה אמר לה' ,וכי לפ י מלך בשר ודם שחקתי ולא לפ י
מלך מלכי המלכים שחקתי אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו? ואילו היה אביך צדיק יותר ממ י היה האלקים בוחר בי ופוסל בבית אביך' ...
דבר אחר ,אמר לה 'של בית אביך היו מבקשין כבוד עצמן ומ יחין כבוד שמים ,וא י אי י עושה כן אלא מ יח כבוד עצמי ומבקש כבוד שמים' ,הדא הוא
דכתיב )שם( "ו קלתי עוד מזאת" ,ואל תאמרי שהייתי שפל בעי י אחרים ולא בזה בפ י עצמי ,תלמוד לומר "והייתי שפל בעי י ועם האמהות אשר
אמרת עמם אכבדה" .אמר לה" ,אותן ב ות ישראל שצווחת אותן אמהות ,אי ן אמהות אלא אימהות .לוואי יהא לי חלק עמהם לעתיד לבוא' ,הדא הוא
דכתיב )שם( "ועם האמהות אשר אמרת ]לואי[ עמם אכבדה" .ולפי שאמרה מיכל כן ע שה ,שכן כתיב אחריו )שם( "ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד
עד יום מותה".

***
מדרש רבה שיר השירים פרשה א פסקה ל ב
ד"א " גילה ו שמחה בך" תמן ת י ן " ,שא אדם אשה ושהה עמה עשר ש ים ולא ילדה אי ו רשאי ליבטל" .אמר רבי אידי ,מעשה באשה אחת בצידן
ששהתה עשר ש ים עם בעלה ולא ילדה .אתון גבי ר' שמעון בן יוחאי ,בעיין למשתבקא דין מדין .אמר להון ,חייכון ,כשם ש זדווגתם זה לזה במאכל
ובמשתה כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה! הלכו בדרכיו ועשו לעצמן יום טוב ועשו סעודה גדולה ושכרתו יותר מדאי .כיון ש תיישבה
דעתו עליו אמר לה ,בתי ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית וטלי אותו ולכי לבית אביך .מה עשתה היא? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה
להם שאוהו במטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא .בחצי הלילה ער מש תיה כיון דפג חמריה .אמר לה ,בתי היכן א י תון? אמרה ליה ,בבית אבא.
אמר לה ,מה לי לבית אביך? אמרה ליה ,ולא כך אמרת לי בערב כל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך.
הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי ועמד והתפלל עליהם ו פקדו ,ללמדך מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות אף צדיקים פוקדים עקרות .והרי דברים קל
וחומר ומה אם בשר ודם על שאמר לבשר ודם שכמותו אין לי חפץ בעולם טוב ממך פקדו ,ישראל המחכים לישועת הקב"ה בכל יום ואומרים אין ל ו
חפץ טוב בעולם אלא אתה על אחת כמה וכמה ,הוי " גילה ו שמחה בך".

