עמוד 9

ספר שמואל ב'

קינת דוד
ללמד קשת  /ספר הישר

בני ישראל ללמדם מלחמה ,ואיזו היא מלחמה שצריכה
לימוד? הוי אומר :זו קשת.

לְ לַמֵּ ד בְ נֵּי יְ הּודָ ה ָק ֶׁשת

רש"י שם
הנה כתובה על ספר הישר  -הלא היא כתובה על ספר
בראשי' שהיא ספר ישרים אברהם יצחק ויעקב והיכן
רמיזא ידך בעורף אויביך (בראשית מ"ט ח') איזו היא
מלחמה שמכוין בה ידו כנגד פדחתו שהוא מול ערפו הוי
אומר זה קשת:

רש"י שם
ויאמר
(יח)
בני
ללמד
יהודה קשת -
דוד
ויאמר
מעתה שנפלו
גבורי ישראל
בני
צריכין
יהודה ללמדם
מלחמה
ולמשוך
בקשת:

רד"ק שם
פירושו
אבל
ויאמר ללמד בני
קשת
יהודה
שהחל
קודם
לקונן עליהם
אמר לאנשיו אל
מן
תתיאשו
הטובה ואל ירך
לבבכם במות
שאול ויהונתן
קשת
כי
המלחמה ביד
בני יהודה ולהם
היא הגבורה

בני בנימין
שופטים פרק כ
(טו) וַ יִּ ְתפָּ ְקדּו בְ נֵי בִ נְ י ִָמן
בַ יוֹם הַ הּוא מֵ הֶ עָּ ִּרים
עֶ ְש ִּרים וְ ִּששָּ ה אֶ לֶף ִּאיש
שלֵף חָּ ֶרב לְ בַ ד ִּמי ְֹשבֵ י
ֹ
הַ גִּ בְ עָּ ה ִּה ְתפָּ ְקדּו ְשבַ ע
מֵ אוֹת ִּאיש בָּ חּור( :טז)
ִּמכֹל הָּ עָּ ם הַ זֶ ה ְשבַ ע מֵ אוֹת
ִּאיש בָּ חּור ִּאטֵ ר יַד יְ ִּמינ ֹו
קלֵּעַ בָ אֶׁ בֶׁ ן אֶׁ ל
כָּל זֶ ה ֹ
הַ ַשע ֲָרה וְ ֹלא יַחֲ ִטא:
דהי"ב יז:יז
ּומן בִ נְ י ִָמן גִּ בוֹר חַ יִּ ל אֶ לְ י ָָּּדע
ִּ
וְ עִּ ּמ ֹו נ ְֹש ֵּקי ֶׁק ֶׁשת ּומָּ גֵן
מָּ אתַ יִּ ם ָאלֶף:

רלב"ג שם
(יח) ויאמר ללמד
את בני יהודה
קשת וגו'  -בעבור
שראה כי מיתת
היתה
שאול
יראתו
בסבת
מהמורים בקשת
ולא היו בישראל
מי שיהיה בקי
בזה אמר דוד
ללמד את בני
יהודה קשת כי
הוא מהנבחרים
שבכלי המלחמה

בני יהודה
דהי"א יב:כה
בְ נֵי יְ הּודָ ה נ ְֹשאֵ י צִ נָה
ָורֹמַ ח שֵ שֶ ת אֲ לָּפִּ ים
ּושמ ֹונֶה מֵ אוֹת חֲ לּוצֵ י
ְ
צָּ בָּ א:
דהי"ב יד:ז
וַ יְ ִּהי לְ ָאסָּ א חַ יִּ ל נֹשֵ א צִ נָה
ָורֹמַ ח ִמיהּודָ ה ְשֹלש מֵ אוֹת
ּומבִ נְ י ִָמן נ ְֹשאֵ י מָּ גֵן
אֶ לֶף ס ִ
ֶׁק ֶׁשת מָּ אתַ יִּ ם
וְ ד ְֹרכֵּי
ּושמוֹנִּ ים ָאלֶף כָּל אֵ לֶה
ְ
גִּ בו ֵֹרי חָּ יִּ ל:

ִהנֵּה כְ תּובָ ה עַ ל סֵּ פֶׁ ר הַ יָ ָשר
מס' עבודה זרה כ"ה.
מאי ספר הישר?
א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן :זה ספר אברהם יצחק
ויעקב שנקראו ישרים ,דכתיב בהו :תמות נפשי מות
ישרים ותהי אחריתי כמוהו .והיכא רמיזא? יהודה אתה
יודוך אחיך ידך בעורף אויביך ,ואיזו היא מלחמה
שצריכה יד כנגד עורף? הוי אומר :זו קשת.
ר"א אומר :זה ספר משנה תורה ,ואמאי קרו ליה ספר
הישר? דכתיב :ועשית הישר והטוב בעיני ה' .והיכא
רמיזא? ידיו רב לו ,ואיזו היא מלחמה שצריכה שתי
ידים? הוי אומר :זו קשת.
ר' שמואל בר נחמני אמר :זה ספר שופטים ,ואמאי קרו
ליה ספר הישר? דכתיב :בימים ההם אין מלך בישראל
איש הישר בעיניו יעשה .והיכא רמיזא? למען דעת דורות

רלב"ג שם
והנה ספר הישר לפי מה שאחשב ספר היה מפורסם
אצלם...
רלב"ג יהושע י:יג
והנה ספר הישר אחשוב שהיה נקרא כך ואבד עם הגלות
יהושע פרק י
(יב) ָאז יְ ַדבֵ ר יְ הוֹשֻׁ עַ לַיקֹוָּ ק בְ יוֹם ֵתת יְ קֹוָּ ק אֶ ת הָּ אֱ מ ִֹּרי לִּ פְ נֵי
בְ נֵי יִּ ְש ָּר ֵאל וַ יֹאמֶ ר לְ עֵ ינֵי יִּ ְש ָּראֵ ל
וְ י ֵָּרחַ ְבעֵ מֶ ק ַאיָּלוֹן:
שֶ מֶ ש בְ גִּ בְ עוֹן ּדוֹם
וְ י ֵָּרחַ עָּ מָּ ד
(יג) וַ יִּ ּדֹם הַ ֶשמֶ ש
עַ ד יִּ קֹם גוֹי אֹיְ בָּ יו
הֲ ֹלא ִּהיא כְ תּובָּ ה עַ ל ֵּספֶׁ ר הַ יָ ָשר וַ ַי ֲעמֹד הַ ֶשמֶ ש בַ חֲ ִּצי
הַ שָּ מַ יִּ ם וְ ֹלא ָאץ לָּבוֹא כְ יוֹם ָּת ִּמים( :יד) וְ ֹלא הָּ יָּה כַ יוֹם
הַ הּוא לְ פָּ נָּיו וְ ַאחֲ ָּריו לִּ ְשמֹעַ יְ קֹוָּ ק בְ קוֹל ִּאיש כִּ י יְ קֹוָּ ק נִּ לְ חָּ ם
לְ יִּ ְש ָּראֵ ל :פ
רלב"ג שם
 ...שמאמר יהושע היה שטרם שיסור השמש מהיות על
גבעון והירח מהיות על עמק אילון תשלם נקמת גוי אויביו
אבל קצר הכתוב בזה ויורה על זה מה שאמר אחריו וידום
השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו והרצון בזה שכבר
דמם השמש בגבעון וירח בעמק אילון עד שנשלמה זאת
המלאכה מהנקמה וזה היה ענין נפלא כי לא די שיעד
שינקמו ישראל מהקמים עליהם אבל יעד עם זה שזאת
הנקמה תשלם בזמן קצר כזה
במדבר פרק כא
קוָק אֶ ת וָּ הֵ ב בְ סּופָּ ה וְ אֶ ת
(יד) עַ ל כֵן יֵָאמַ ר בְ ֵּספֶׁ ר ִמלְ חֲ מֹת יְ ֹ
ַארנוֹן( :טו) וְ אֶ ֶשד הַ נְחָּ לִּ ים אֲ ֶשר נָּטָּ ה לְ ֶשבֶ ת עָּ ר
הַ נְחָּ לִּ ים ְ
וְ נ ְִּשעַ ן לִּ גְ בּול מוָֹאב:
רש"י שם
בספר מלחמות ה' ,כשמספרים נסים שנעשו לאבותינו
יספרו את והב וגו':
כותרי ספר תהלים
ל ְַמנַצֵ חַ בִ נְ גִ ינוֹת ִּמזְ מוֹר לְ ָּדוִּ ד( :ד:א)
ל ְַמנַצֵ חַ אֶ ל הַ נְ ִחילוֹת ִּמזְ מוֹר לְ ָּדוִּ ד( :ה:א)
ל ְַמנַצֵ חַ ִּבנְגִּ ינוֹת עַ ל הַ ְש ִמינִ ית ִּמזְ מוֹר לְ ָּדוִּ ד( :ו:א)
שּושן עֵ דּות ִּמכְ ָּתם לְ ָּדוִּ ד לְ לַמֵּ ד( :ס:א)
ַ
ל ְַמנַצֵ חַ עַ ל

