
 22בס"ד, ספר שמואל, עמוד 

 פרק ט"ז: כלי מנגינה?
 
 דף ל:שבת גמ'  .1

שמחה של מצוה, ולשמחה מה זה  -ושבחתי אני את השמחה 
שאין שכינה שורה זו שמחה שאינה של מצוה. ללמדך  -עשה 

ולא מתוך שחוק ולא מתוך  לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות
קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא 

ה ְקחּו ִלי ְמַנג  מתוך דבר שמחה של מצוה, שנאמר  יָּה ְוַעתָּ ן ְוהָּ
ק יו ַיד ְיֹקוָּ לָּ ן ַוְתִהי עָּ ן ַהְמַנג   )מל"ב ג:טו( ְכַנג 

Shabbat 30b 

Then I commended joy: this refers to the joy of a precept.17 And of 

joy [I said], what doeth it?: this refers to joy [which is] not in 

connection with a precept. This teaches you that the Divine Presence 

rests [upon] man] neither through gloom, nor through sloth, nor 

through frivolity, nor through levity, nor through talk, nor through idle 

chatter, save through a matter of joy in connection with a precept, as it 

is said, But now bring me a minstrel. And it came to pass, when the 

minstrel played, that the hand of the Lord came upon him. 
 

 דברי ה'
 

 שמו"א ט
ַאֲחַרי  ִנַחְמִתי)יא(  ב מ  אּול ְלֶמֶלְך ִכי שָּ ִכי ִהְמַלְכִתי ֶאת שָּ

ִקים ַרי ֹלא ה   ...ְוֶאת ְדבָּ
 

 טו א"שמו
ל יַָּסף ְוֹלא( לה) אּול ֶאת ִלְראֹות ְשמּוא   ִכי מֹותוֹ  יֹום ַעד שָּ

ל ל ִהְתַאב  אּול ֶאל ְשמּוא   ָשאּול ֶאת ִהְמִליְך ִכי ִנָחם ַויֹקָוק שָּ
ל ַעל א   :ִיְשרָּ
 

 טז א"שמו
ק ַוֹיאֶמר( א) ל ֶאל ְיֹקוָּ ַתי ַעד ְשמּוא  ה מָּ ל ַאתָּ  ֶאל ִמְתַאב 

אּול  ... ִיְשָרֵאל ַעל ִמְמֹלְך ְמַאְסִתיו ַוֲאִני שָּ

 דברי שמואל
 

 טו א"שמו
ל ַוֹיאֶמר( כו) אּול ֶאל ְשמּוא  שּוב ֹלא שָּ ְך אָּ  ָמַאְסָתה ִכי ִעמָּ

ל ַעל ֶמֶלְך ִמְהיֹות ְיֹקָוק ַוִיְמָאְסָך ְיֹקָוק ְדַבר ֶאת א   : ִיְשרָּ
 

 טו א"שמו
ל ַוִיֹסב( כז) ֶלֶכת ְשמּוא  ק לָּ ַרע ְמִעילוֹ  ִבְכַנף ַוַיֲחז  ( כח: )ַוִיקָּ

יו ַוֹיאֶמר לָּ ל א   ֵמָעֶליָך ִיְשָרֵאל ַמְמְלכּות ֶאת ְיֹקָוק ָקַרע ְשמּוא 
 ֹלא ִיְשָרֵאל ֵנַצח ְוַגם( כט) :ִמֶמךָ  ַהּטוֹב ְלֵרֲעָך ּוְנָתָנּה ַהיוֹם

 :ְלִהָנֵחם הּוא ָאָדם ֹלא ִכי ִיָנֵחם ְוֹלא ְיַשֵקר

 
 


