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 שםרלב"ג  .1
 מיכל בת שאול)טז( והנה מרוב השמחה היה דוד מרקד ומפזז לפני ה' כאילו לא היה מלך ולזה בזתהו בלבה 

 

 שםמלבי"ם  .2
מהיותה למודה בבית אביה שהיה כבודם חשוב בעיניהם מכבוד )טז( והיה ארון ה'. מספר כי מיכל בת שאול 

, לא הרגישה בדבר הארון הבא ובכבוד ה' אשר לפניו ישמח מלך, רק יפלח חץ כבודה על כבוד בעלה המקום
 וזה היה ההבדל בין בית שאול ובית דוד:הנגרע בערכו לעיניה כפי דעתה, 

 

 רמב"ם הל' שופר סוכה ולולב ח:טו .3
ְצָוה ּוְבַאֲהַבת ַית ַהמִּׂ ְשַמח ָאָדם ַבֲעשִּׂ יִּׂ ְמָחה שֶׁ ָהֵאל  ַהשִּׂ

יא. ְוָכל ַהמֹוֵנַע ַעְצמֹו  ן. ֲעבֹוָדה ְגדֹוָלה הִּׂ ָּוה ָבהֶׁ צִּׂ שֶׁ
ֱאַמר )דברים כח מז(  ּנֶׁ ּנּו שֶׁ מֶׁ ָפַרע מִּׂ ְמָחה זֹו ָראּוי ְלהִּׂ שִּׂ מִּׂ
ְמָחה ּוְבטּוב  יָך ְבשִּׂ ת ה' ֱאֹלהֶׁ ר לֹא ָעַבְדָת אֶׁ "ַתַחת ֲאשֶׁ

יס ַדְעתֹו ְוחֹוֵלק  ְתַכֵבד ֵלָבב". ְוָכל ַהֵמגִּׂ ָכבֹוד ְלַעְצמֹו ּומִּׂ
יר  ְזהִּׂ ה הִּׂ ה. ְוַעל זֶׁ ְמקֹומֹות ֵאּלּו חֹוֵטא ְושֹוטֶׁ ְבֵעיָניו בִּׂ
ְך". ְוָכל  לֶׁ ְפֵני מֶׁ ְתַהַדר לִּׂ ְשֹלֹמה ְוָאַמר )משלי כה ו( "ַאל תִּׂ
ְמקֹומֹות ֵאּלּו הּוא ַהָגדֹול  יל ַעְצמֹו ּוֵמֵקל גּופֹו בִּׂ ַהַמְשפִּׂ

ֵאלֹוֵבד ֵמַאֲהָבה. ַהְמֻכָבד ָהע ִוד ֶמֶלְך ִיְשרָּ ָאַמר  ְוֵכן דָּ
י ָשָפל  יתִּׂ זֹאת ְוָהיִּׂ י עֹוד מִּׂ )שמואל ב ו כב( "ּוְנַקֹּלתִּׂ

א ִלְשֹמַח ִלְפֵני ה'ְבֵעיָני בֹוד ֶאלָּ ה ְוַהכָּ  ". ְוֵאין ַהְגֻדלָּ
ֱאַמר )שמואל ב ו טז(  ּנֶׁ ִוד ְמַפֵזז ּוְמַכְרֵכר שֶׁ "ְוַהֶמֶלְך דָּ

 :ְפֵני ה'"לִ 

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) 

 
 שמואל א פרק יט:יב .4

ד  ת ָדוִּׂ יַכל אֶׁ ד מִּׂ ָמֵלט: ְבַעד ַהַחלֹון)יב( ַוֹתרֶׁ ְבַרח ַויִּׂ ְך ַויִּׂ  ַוֵילֶׁ
  שמואל ב פרק ו:טז .5

יַכל ַבת ָשאּול  ה ְבַעד ַהַחלֹון)טז( ּומִּׂ ת  ִנְשְקפָּ א אֶׁ ַוֵתרֶׁ
ְפֵני ְיקָֹוק  ד ְמַפֵזז ּוְמַכְרֵכר לִּׂ ְך ָדוִּׂ לֶׁ ּהַהמֶׁ  :ַוִתֶבז לֹו ְבִלבָּ

 
 שופטים יא

ֵּנה  ל ֵביתֹו ְוהִּׂ ְצָפה אֶׁ ְפָתח ַהמִּׂ ים  ִבתֹו)לד( ַוָיבֹא יִּׂ ְקָראתֹו ְבֻתפִּׂ ּנּו ֵבן אֹו  ּוִבְמֹחלֹותֹיֵצאת לִּׂ מֶׁ יָדה ֵאין לֹו מִּׂ יא ְיחִּׂ ְוַרק הִּׂ
 ַבת:

 
 שופטים כא

ם ֵיְצאּו  ֵּנה אִּׂ ם ְוהִּׂ יתֶׁ ילֹו ָלחּול  ְבנֹות)כא( ּוְראִּׂ ילֹו  ַבְמֹחלֹותשִּׂ ְבנֹות שִּׂ ְשתֹו מִּׂ יש אִּׂ ם אִּׂ ם ָלכֶׁ ים ַוֲחַטְפתֶׁ ן ַהְכָרמִּׂ ם מִּׂ יָצאתֶׁ וִּׂ
ן: ְנָימִּׂ ץ בִּׂ רֶׁ ם אֶׁ  ַוֲהַלְכתֶׁ

 
 שמ"א יח

יָנה  ִשים)ז( ַוַתֲענֶׁ ְבֹבָתיו: ַהְמַשֲחקֹות ַהנָּ ד ְברִּׂ ָכה ָשאּול ַבֲאָלָפיו ְוָדוִּׂ  ַותֹאַמְרןָ הִּׂ
 

 שםצודת דוד מ .6
ד   שבזתה את דוד על שהקל בכבודו לפני ארון האלהים: בעון -)כג( לֹא ָהָיה ָלּה ָילֶׁ

 


