עמוד 14

ספר שמואל ב'

קינת דוד על שאול ויהונתן
(יט) הַ צְּ בִ י יִ ְׂש ָראֵ ל עַ ל בָּ מוֹתֶ יָך חָ לָל אֵ יְך נָפְׂ לּו גִ ּבו ִֹרים:
 .1ישעיהו ד:ב
ָארץ לְׂ גָאוֹן
(ב) ּבַ ּיוֹם הַ הּוא יִ ְׂהיֶה צֶ מַ ח יְׂ קֹוָ ק לִ צְּ בִ י ּולְׂ כָבוֹד ּופְׂ ִרי הָ ֶ
ּולְׂ ִתפְׂ אֶ ֶרת לִ פְׂ לֵיטַ ת יִ ְׂש ָראֵ ל:
 .2ירמיהו ג:יט
(יט) וְׂ ָאנֹכִ י ָאמַ ְׂר ִתי אֵ יְך אֲ ִשיתֵ ְך ּבַ ּבָ נִ ים וְׂ אֶ ֶתן לְָך אֶ ֶרץ חֶ ְּמדָּ ה
נַחֲ לַת צְּ בִ י ִצבְׂ אוֹת ּגוֹיִ ם וָ אֹמַ ר ָאבִ י ִת ְׂק ְׂר ִאי לִ י ּומֵ ַאחֲ ַרי ֹלא
תָ שּובִ י:
 .3יחזקאל כ:ו
אתי י ִָדי לָהֶ ם לְׂ הו ִֹציָאם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׂצ ָריִ ם אֶ ל
(ו) ּבַ ּיוֹם הַ הּוא נָשָ ִ
אֶ ֶרץ אֲ שֶ ר ַת ְׂר ִתי לָהֶ ם זָ בַ ת חָ לָב ְּׂודבַ ש צְּ בִ י ִהיא לְּ ָּכל הָּ אֲ ָּרצוֹת:
 .4דניאל יא:טז
(טז) וְׂ יַעַ ש הַ ּבָ א אֵ לָיו כִ ְׂרצוֹנ ֹו וְׂ אֵ ין עוֹמֵ ד לְׂ פָ נָיו וְׂ ַי ֲעמֹד בְּ אֶ ֶרץ
הַ צְּ בִ י וְׂ כָ לָה בְׂ יָדוֹ:
ַאל ְׂתבַ ְׂשרּו ּבְׂ חּוצֹת אַ ְׂש ְׂקלוֹן
(כ) ַאל ַתּגִ ידּו בְׂ גַת
פֶ ן ִת ְׂשמַ ְׂחנָה בְּ נוֹת ְּפלִ ְּש ִתים פֶ ן ַתעֲֹלזְׂ נָה ּבְׂ נוֹת הָּ ע ֲֵרלִ ים:
 .5שופטים יד:ג 
(ג) וַ ּיֹאמֶ ר ל ֹו ָאבִ יו וְׂ ִאּמ ֹו הַ אֵ ין ּבִ בְׂ נוֹת ַאחֶ יָך ּובְׂ כָ ל עַ ִּמי ִא ָשה כִ י
אַ ָתה ה ֹולְֵך ל ַָקחַ ת ִאשָ ה ִמ ְּפלִ ְּש ִתים הָּ ע ֲֵרלִ ים...
 .6שמואל א יד:ו 
(ו) וַ ּיֹאמֶ ר יְׂ ה ֹונָתָ ן אֶ ל הַ נַעַ ר נֹשֵ א ֵכלָיו לְׂ ָכה וְׂ נַעְׂ ּבְׂ ָרה אֶ ל מַ צַ ב
הָּ ע ֲֵרלִ ים הָ אֵ לֶה אּולַי ַיעֲשֶ ה יְׂ קֹוָ ק לָנּו כִ י אֵ ין לַיקֹוָ ק מַ עְׂ צוֹר
לְׂ הו ִֹשיעַ ּבְׂ ַרב א ֹו בִ ְׂמעָ ט:
 .7שמואל א לא:ד 
(ד) וַ ּיֹאמֶ ר שָ אּול לְׂ נֹשֵ א ֵכלָיו ְׂשֹלף חַ ְׂרּבְׂ ָך וְׂ ָד ְׂק ֵרנִ י בָ ּה פֶ ן יָבוֹאּו
הָּ ע ֲֵרלִ ים הָ אֵ לֶה ְּׂוד ָק ֻרנִי וְׂ ִה ְׂתעַ לְׂ לּו בִ י וְׂ ֹלא ָאבָ ה נֹשֵ א ֵכלָיו כִ י י ֵָרא
ְׂמאֹד וַ ּיִ ַקח שָ אּול אֶ ת הַ חֶ ֶרב וַ ּיִ פֹל עָ לֶיהָ :
ּוש ֵדי ְׂתרּומֹת
(כא) הָ ֵרי בַ ּגִ לְׂ ּבֹעַ ַאל טַ ל וְׂ ַאל מָ טָ ר ֲעלֵיכֶם ְׂ
כִ י שָ ם נִגְׂ עַ ל מָ גֵן ּגִ ּבו ִֹרים מָ גֵן שָ אּול ּבְׂ לִ י מָ ִשיחַ ּבַ שָ מֶ ן:
 .8רלב"ג שמואל ב א:כא 
(כא) הרי בגלבוע  -קלל ההרים ההם בעבור שקרה בהם מה
שקרה מהמקרה הרע הזה:
(כג) שָ אּול וִ יה ֹונָתָ ן
ּובְׂ מוֹתָ ם ֹלא נִפְׂ ָרדּו

ימם ּבְׂ חַ ּיֵיהֶ ם
הַ נֶאֱ הָ בִ ים וְׂ הַ ְׂנעִ ִ
ִמנְׂשָ ִרים ַקלּו מֵ אֲ ָריוֹת ּגָבֵ רּו:

 .9שמואל א פרק יח:א 
וַ יְׂ ִהי כְׂ כַֹּלת ֹו לְׂ ַדּבֵ ר אֶ ל שָ אּול וְּ נֶפֶ ש יְּ הוֹנָּתָּ ן נִ ְּק ְּש ָּרה בְּ נֶפֶ ש דָּ וִ ד
וַ ּיֶאֱ הָ בֵ הּו יְׂ ה ֹונָתָ ן כְׂ נַפְׂ שוֹ:

 .10שמואל א כ:מא-כא:א 
ַארצָ ה וַ ּיִ ְׂש ַתחּו
(מא) הַ נַעַ ר ּבָ א וְׂ ָדוִ ד ָקם מֵ אֵ צֶ ל הַ ֶנגֶב וַ ּיִ פֹל לְׂ אַ פָ יו ְׂ
שָ ֹלש פְׂ עָ ִמים וַ י ְִּשקּו ִאיש אֶ ת ֵרעֵ הּו וַיִ בְּ ּכּו ִאיש אֶ ת ֵרעֵ הּו עַ ד דָּ וִ ד
ִהגְּ ִדיל( :מב) וַ ּיֹאמֶ ר יְׂ ה ֹונ ָָתן לְׂ ָדוִ ד לְֵך לְׂ ָשלוֹם אֲ ֶשר נִ ְׂשּבַ עְׂ נּו
ְׂשנֵינּו אֲ נ ְַׂחנּו ּבְׂ ֵשם יְׂ קֹוָ ק לֵאמֹר יְׂ קֹוָ ק יִ ְׂהיֶה ּבֵ ינִי ּובֵ ינֶָך ּובֵ ין זַ ְׂרעִ י
ּובֵ ין זַ ְׂרעֲָך עַ ד ע ֹולָם:
(כא:א) וַ ּי ָָקם וַ ֵּילְַך וִ יהוֹנָּתָּ ן בָּ א הָּ עִ יר:
 .11שמואל א פרק כג 
(טז) וַ ּי ָָקם יְׂ ה ֹונ ָָתן ּבֶ ן ָשאּול וַ ֵּילְֶך אֶ ל ָדוִ ד ח ְֹׂר ָשה וַ יְׂ חַ זֵ ק אֶ ת יָד ֹו
ירא כִ י ֹלא ִת ְׂמצָ אֲ ָך יַד ָשאּול
אֹלהים( :יז) וַ ּיֹאמֶ ר אֵ לָיו ַאל ִת ָ
ּבֵ ִ
ָאבִ י וְׂ אַ ָתה ִת ְׂמֹלְך עַ ל יִ ְׂש ָראֵ ל וְׂ ָאנֹכִ י ֶא ְׂהיֶה לְׂ ָך לְׂ ִמ ְׂשנֶה וְׂ גַם ָשאּול
ָאבִ י י ֵֹדעַ כֵן( :יח) וַ ּיִ כְׂ ְׂרתּו ְׂשנֵיהֶ ם ּבְׂ ִרית לִ פְׂ נֵי יְׂ קֹוָ ק וַ ּיֵשֶ ב ָדוִ ד
ּבַ ח ְֹׂרשָ ה וִ יהוֹנָּתָּ ן הָּ לְַך לְּ בֵ יתוֹ:
 .12משנה אבות ה:טז 
כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה ושאינה
תלויה בדבר אינה בטלה לעולם איזו היא אהבה התלויה
בדבר זו אהבת אמנון ותמר ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד
ויהונתן:
אֶ ל ָּשאּול בְּ כֶ ינָּה
(כד) בְּ נוֹת יִ ְּש ָּראֵ ל
בּושכֶ ן:
הַ ּמַ לְׂ ּבִ ְׂשכֶם ָש ִני עִ ם ע ֲָדנִים הַ ּמַ ֲעלֶה ע ֲִדי זָ הָ ב עַ ל לְׂ ְׂ
 .13שמואל א פרק יח 
(ו) וַ יְׂ ִהי ּבְׂ בוָֹאם ּבְׂ שּוב ָדוִ ד ֵמהַ כוֹת אֶ ת הַ פְׂ לִ ְׂש ִתי וַ ֵתצֶ אנָה הַ נ ִָשים
ִמכָל עָ ֵרי יִ ְׂש ָראֵ ל ל ִָּשיר וְּ הַ ְּמחֹלוֹת לִ ְּק ַראת ָּשאּול הַ ֶּמלְֶך ּבְׂ תֻ פִ ים
ּבְׂ ִש ְׂמחָ ה ּובְׂ ָשלִ ִשים( :ז) וַ ַת ֲענֶינָה הַ נ ִָשים הַ ְׂמ ַשחֲ קוֹת וַ תֹאמַ ְׂרןָ
ִהּכָּה ָּשאּול בַ אֲ לָּפָּ יו וְּ ָּדוִ ד בְּ ִרבְּ בֹתָּ יו:
ָאחי יְׂ ה ֹונָתָ ן
(כו) צַ ר לִ י עָ לֶיָך ִ
נִפְׂ לְׂ ַאתָ ה ַאהֲ בָ ְׂתָך לִ י

נָעַ ְׂמ ָת לִ י ְׂמאֹד
מֵ ַאהֲ בַ ת נ ִָשים:

 .14פירוש רבינו יונה על אבות פרק ה משנה טז 
טז כל אהבה וכו' איזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר וכו' -
האהבה שאין לה הפסק הוא אף על פי שישער האדם שיגיע לו
קצת היזק וקלון דוגמת דוד ויהונתן שאע"פ שהיה ראוי
לעמוד במקום אביו ודוד היה עתיד להסיר אותו מהמלכות
עם כל זה היתה אהבתו עמו בקשר אמיץ וז"ש דוד המלך ע"ה
בהספדו של יהונתן נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים כלומר
מהיכן ידעתי שנפלאה אהבתך לי מאהבה של הנשים
שכשהיה משנה אצל שאול היו אומרות הנשים הכה שאול
באלפיו ודוד ברבבותיו ושאול נתקנא כנודע אמנם יהונתן לא
די שלא נתקנא אלא אדרבה הצילו מיד אביו וזה מצד כי
אהבו ולא אהבת הגוף וז"ש ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד
אמנם אהבת אמנון ותמר הוא מבואר ואין להאריך:

