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ספר שמואל ב'

פרק ו'  -פר' מיכל
 .1רלב"ג שם
(טז) והנה מרוב השמחה היה דוד מרקד ומפזז לפני ה' כאילו לא היה מלך ולזה בזתהו בלבה מיכל בת שאול
 .2מלבי"ם שם
(טז) והיה ארון ה' .מספר כי מיכל בת שאול מהיותה למודה בבית אביה שהיה כבודם חשוב בעיניהם מכבוד
המקום  ,לא הרגישה בדבר הארון הבא ובכבוד ה' אשר לפניו ישמח מלך ,רק יפלח חץ כבודה על כבוד בעלה
הנגרע בערכו לעיניה כפי דעתה ,וזה היה ההבדל בין בית שאול ובית דוד:
 .3רמב"ם הל' שופר סוכה ולולב ח:טו
הַ ִּׂש ְמ ָחה ֶׁש ִּׂי ְש ַמח ָא ָדם בַ ע ֲִּׂשיַת ַה ִּׂמצְ וָה ּובְ ַאהֲ בַ ת ָה ֵאל
שֶׁ צִּׂ ּוָה בָ הֶׁ ן .עֲבֹודָ ה גְ דֹולָה ִּׂהיא .וְ כָל הַ מֹונֵעַ עַ צְ מֹו
ִּׂמ ִּׂש ְמחָ ה זֹו ָראּוי ל ְִּׂה ָפ ַרע ִּׂממֶׁ ּנּו שֶׁ ּנֶׁאֱ מַ ר (דברים כח מז)
ּובטּוב
ֹלהיָך בְ ִּׂש ְמ ָחה ְ
"תחַ ת אֲ שֶׁ ר ל ֹא עָ בַ ְד ָת ֶׁאת ה' אֱ ֶׁ
ַ
ּומ ְתכַבֵ ד
לֵבָ ב" .וְ כָל הַ ֵמגִּׂ יס דַ עְ תֹו וְ חֹולֵק כָבֹוד לְעַ צְ מֹו ִּׂ
שֹוטה .וְ עַ ל ֶׁזה ִּׂהזְ ִּׂהיר
בְ עֵ ינָיו בִּׂ ְמקֹומֹות ֵאּלּו חֹוטֵ א וְ ֶׁ
"אל ִּׂת ְתהַ דַ ר לִּׂ פְ נֵי ֶׁמלְֶׁך" .וְ ָכל
ְשֹלמֹה וְ ָאמַ ר (משלי כה ו) ַ
הַ מַ ְשפִּׂ יל עַ צְ מֹו ּומֵ ֵקל גּופֹו ִּׂב ְמקֹומֹות ֵאּלּו הּוא הַ גָדֹול
ִש ָּר ֵאל ָאמַ ר
הַ ְמכֻבָ ד הָ עֹובֵ ד מֵ ַאהֲ בָ ה .וְ ֵכן דָּ וִ ד מֶ לְֶך י ְ
יתי שָ ָפל
ֹּלתי עֹוד ִּׂמז ֹאת וְ הָ יִּׂ ִּׂ
(שמואל ב ו כב) "ּו ְנ ַק ִּׂ
ִשמֹחַ ִלפְ נֵי ה'
בְ עֵ ינָי " .וְ ֵאין הַ גְ ֻדלָּה וְ הַ כָּבֹוד ֶאלָּא ל ְ
ּומכ ְַר ֵכר
שֶׁ ּנֶׁאֱ מַ ר (שמואל ב ו טז) "וְ הַ מֶ לְֶך דָּ וִ ד ְמ ַפ ֵזז ְ
לִ פְ נֵי ה'":

Rambam Sukah 8:15
The joy which a person derives from doing good deeds and
from loving God, who has commanded us to practise them, is
a supreme form of divine worship. Anyone who refrains from
experiencing this joy deserves punishment, as it is written:
"Because you have not served the Lord your God with joy and
with a glad heart" (Deuteronomy 28:47). Anyone who is
arrogant and insists on self-glory on such occasions is both a
sinner and a fool. King Solomon had this in mind when he
"said: "Do not glorify yourself in the presence of the King
(Proverbs 25:6). On the other hand, anyone who humbles
himself on such occasions is indeed great and honored, for he
serves the Lord out of love. David, King of Israel, expressed
this thought when he said: "I will make myself even more
contemptible than this, humbling myself in my own eyes" (II
Samuel 6:22). True greatness and honor are attained only by
rejoicing before the Lord, as it is written: "King David was
)leaping and dancing before the Lord" (II Samuel 6:16

 .5שמואל ב פרק ו:טז
 .4שמואל א פרק יט:יב
וַת ֶׁרא ֶׁאת
ִש ְקפָּ ה ְבעַ ד ַה ַחלֹון ֵ
ּומיכַל בַ ת ָשאּול נ ְ
(יב) וַ ת ֶֹׁרד ִּׂמיכַל ֶׁאת דָ וִּׂ ד בְ עַ ד הַ חַ לֹון ַו ֵי ֶׁלְך וַ יִּׂבְ ַרח וַ יִּׂמָ לֵט( :טז) ִּׂ
ּומכ ְַרכֵר ִּׂלפְ נֵי יְקֹוָק ו ִַתבֶ ז לֹו ְבלִבָּ ּה:
הַ מֶׁ לְֶׁך דָ וִּׂ ד ְמ ַפזֵז ְ
שופטים יא
ידה ֵאין לֹו ִּׂמ ֶׁמּנּו בֵ ן אֹו
ּוב ְמחֹלֹות וְ ַרק ִּׂהיא ְי ִּׂח ָ
(לד) וַ יָב ֹא יִּׂ פְ ָתח הַ ִּׂמצְ ָפה ֶׁאל בֵ יתֹו וְ ִּׂהּנֵה בִ תֹו יֹצֵ את ל ְִּׂק ָראתֹו בְ תֻ פִּׂ ים ִ
בַ ת:
שופטים כא
אתם ִּׂמן הַ כְ ָר ִּׂמים וַחֲ ַטפְ ֶׁתם לָ כֶׁם ִּׂאיש ִּׂא ְשתֹו ִּׂמ ְבנֹות ִּׂשילֹו
יתם וְ ִּׂהּנֵה ִּׂאם יֵצְ אּו בְ נֹות ִּׂשילֹו לָ חּול בַ ְמחֹלֹות וִּׂ יצָ ֶׁ
(כא) ְּור ִּׂא ֶׁ
וַהֲ לַכְ ֶׁתם ֶׁא ֶׁרץ בִּׂ נְ י ִָּׂמן:
שמ"א יח
ָּשים הַ ְמשַ חֲ קֹות וַת ֹאמַ ְרן ָ ִּׂהכָה שָ אּול בַ אֲ ָל ָפיו וְ דָ וִּׂ ד בְ ִּׂר ְבב ָֹתיו:
וַת ֲענֶׁינָה הַ נ ִ
(ז) ַ
 .6מצודת דוד שם
(כג) ל ֹא הָ יָה ָלּה ָילֶׁד  -בעון שבזתה את דוד על שהקל בכבודו לפני ארון האלהים:

