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פרק ט"ז :כלי מנגינה?
 .1גמ' שבת דף ל:
ושבחתי אני את השמחה  -שמחה של מצוה ,ולשמחה מה זה
עשה  -זו שמחה שאינה של מצוה .ללמדך שאין שכינה שורה
לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך
קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים ,אלא
מתוך דבר שמחה של מצוה ,שנאמר וְ עַ ָּתה ְקחּו לִ י ְמנַגן וְ הָּ יָּה
כְ נַגן הַ ְמנַגן וַ ְת ִהי עָּ לָּיו יַד יְ קֹוָּ ק (מל"ב ג:טו)

דברי ה'

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 שמואל

שמו"א טו
שמו"א ט
ַאס ָתה
(יא) נִ חַ ְמ ִתי כִ י ִה ְמלַכְ ִתי אֶ ת ָּשאּול לְ מֶ לְֶך כִ י ָּשב מַאחֲ ַרי (כו) וַ יֹאמֶ ר ְשמּואל אֶ ל שָּ אּול ֹלא אָּ שּוב עִ מָּ ְך כִ י מָ ְ
קוָק ִמ ְהיוֹת מֶ לְֶך עַ ל יִ ְש ָּראל:
ָאסָך יְ ֹ
קוָק וַיִ ְמ ְ
אֶ ת ְדבַ ר יְ ֹ
וְ אֶ ת ְדבָּ ַרי ֹלא ה ִקים...
שמו"א טו
שמו"א טו
(לה) וְ ֹלא יָּסַ ף ְשמּואל לִ ְראוֹת אֶ ת ָּשאּול עַ ד יוֹם מוֹת ֹו כִ י (כז) וַ יִ סֹב ְשמּואל ָּל ֶלכֶת וַ יַחֲ זק בִ כְ נַף ְמעִ יל ֹו וַ יִ ָּק ַרע( :כח)
קוָק אֶ ת מַ ְמלְ כּות יִ ְש ָראֵ ל מֵ עָ לֶיָך
קוָק נִ חָ ם כִ י ִה ְמלִ יְך אֶ ת ָשאּול וַ יֹאמֶ ר אלָּיו ְשמּואל ָק ַרע יְ ֹ
ִה ְתאַ בל ְשמּואל אֶ ל ָּשאּול וַי ֹ
הַ יוֹם ּונְ תָ נָּה לְ ֵרעֲָך הַ ּטוֹב ִממֶ ָך( :כט) וְ גַם נֵצַ ח יִ ְש ָראֵ ל ֹלא
עַ ל יִ ְש ָּראל:
יְ ַש ֵקר וְ ֹלא יִ נָחֵ ם כִ י ֹלא ָאדָ ם הּוא לְ ִהנָחֵ ם:
שמו"א טז
(א) וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָּ ק אֶ ל ְשמּואל עַ ד מָּ תַ י אַ ָּתה ִמ ְתאַ בל אֶ ל
ַאס ִתיו ִמ ְמֹלְך עַ ל יִ ְש ָראֵ ל ...
ָּשאּול וַאֲ נִ י ְמ ְ

