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 קינת דוד
 ללמד קשת / ספר הישר 

 
ד י ְלַלמֵּ ת ְיהּוָדה ְבנֵּ  ָקשֶׁ

 
 י שם"רש

 ויאמר( יח)
 בני ללמד

 - קשת יהודה
 דוד ויאמר
 שנפלו מעתה
 ישראל גבורי

 בני צריכין
 ללמדם יהודה

 מלחמה
 ולמשוך

 :בקשת

 שם ק"רד
 פירושו אבל

 בני ללמד ויאמר
 קשת יהודה
 שהחל קודם
 עליהם לקונן
 אל לאנשיו אמר

 מן תתיאשו
 ירך ואל הטובה
 במות לבבכם

 ןויהונת שאול
 קשת כי

 ביד המלחמה
 ולהם יהודה בני

 הגבורה היא

 שם ג"רלב
 ללמד ויאמר( יח)

 יהודה בני את
 בעבור -' וגו קשת

 מיתת כי שראה
 היתה שאול
 יראתו בסבת

 בקשת מהמורים
 בישראל היו ולא
 בקי שיהיה מי

 דוד אמר בזה
 בני את ללמד

 כי קשת יהודה
 מהנבחרים הוא

 המלחמה שבכלי
 

 בני יהודה בני בנימין
 כ פרק שופטים

ְקדּו( טו) ְתפָּ  ִבְנָיִמן ְבֵני ַויִּ
ים ַההּוא ַביֹום רִּ  ֵמֶהעָּ

ים ה ֶעְשרִּ שָּ יש ֶאֶלף ְושִּ  אִּ
ֶרב ֹשֵלף ֹיְשֵבי ְלַבד חָּ  מִּ

ה ְבעָּ ְקדּו ַהגִּ ְתפָּ  ְשַבע הִּ
יש ֵמאֹות חּור אִּ ( טז) :בָּ

ֹכל ם מִּ עָּ  ֵמאֹות ְשַבע ַהֶזה הָּ
יש חּור אִּ ֵטר בָּ ינוֹ  ַיד אִּ  ְימִּ

ל עַ  ֶזה כָּ ן ֹקלֵּ בֶׁ ל ָבאֶׁ  אֶׁ
 :ַיֲחִטא ְוֹלא ַהַשֲעָרה

 
  דהי"ב יז:יז

ן בֹור ִבְנָיִמן ּומִּ ל גִּ ע ַחיִּ דָּ  ֶאְליָּ
ּמוֹ  י ְועִּ ת ֹנְשקֵּ שֶׁ ֵגן קֶׁ  ּומָּ

ם אַתיִּ  :ָאֶלף מָּ

  דהי"א יב:כה
 ִצָנה ֹנְשֵאי ְיהּוָדה ְבֵני

ים ֵשֶשת ָוֹרַמח פִּ  ֲאלָּ
 ֲחלּוֵצי ֵמאֹות ּוְשמֹוֶנה

א בָּ  :צָּ
 

 דהי"ב יד:ז
י א ַוְיהִּ ל ְלָאסָּ  ִצָנה ֹנֵשא ַחיִּ

 ֵמאֹות ְשֹלש ִמיהּוָדה ָוֹרַמח
ֵגן ֹנְשֵאי ּוִמִבְנָיִמן ס ֶאֶלף  מָּ

י ת ְוֹדְרכֵּ שֶׁ ם קֶׁ אַתיִּ  מָּ
ים ל ָאֶלף ּוְשמֹונִּ  ֵאֶלה כָּ

בֹוֵרי ל גִּ יִּ  :חָּ

 
ר ַעל ְכתּוָבה ִהנֵּה פֶׁ  ַהָיָשר סֵּ

 
 .ה"כ זרה עבודה' מס

 ?הישר ספר מאי
 יצחק אברהם ספר זה: יוחנן ר"א אבא בר חייא ר"א

 מות נפשי תמות: בהו דכתיב, ישרים שנקראו ויעקב
 אתה יהודה? רמיזא והיכא. כמוהו אחריתי ותהי ישרים
 מלחמה היא ואיזו, אויביך בעורף ידך אחיך יודוך

 .קשת זו: אומר הוי? עורף כנגד יד שצריכה
 ספר ליה קרו ואמאי, תורה משנה ספר זה: אומר א"ר

 והיכא'. ה בעיני והטוב הישר ועשית: דכתיב? הישר
 שתי שצריכה מלחמה היא ואיזו, לו רב ידיו? רמיזא

 .קשת זו: אומר הוי? ידים
 קרו ואמאי, שופטים ספר זה: אמר נחמני בר שמואל' ר

 בישראל מלך אין ההם בימים: דכתיב? הישר ספר ליה
 דורות דעת למען? רמיזא והיכא. יעשה בעיניו הישר איש

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

 
 שם י"רש

 ספר על כתובה היא הלא - הישר ספר על כתובה הנה
 והיכן ויעקב יצחק אברהם ישרים ספר שהיא' בראשי
 היא איזו'( ח ט"מ בראשית) אויביך בעורף ידך רמיזא

 הוי ערפו מול שהוא פדחתו כנגד ידו בה שמכוין מלחמה
 :קשת זה אומר

 
 שם ג"רלב

 מפורסם היה ספר שאחשב מה לפי הישר ספר והנה
 אצלם...

 
 רלב"ג יהושע י:יג

 הגלות עם ואבד כך נקרא שהיה אחשוב הישר ספר והנה
 

 י פרק יהושע
עַ  ְיַדֵבר ָאז( יב) ק ְיהֹושֻׁ ק ֵתת ְביֹום ַליֹקוָּ י ֶאת ְיֹקוָּ ֱאֹמרִּ ְפֵני הָּ  לִּ

ֵאל ְבֵני ְשרָּ ֵאל ְלֵעיֵני ַוֹיאֶמר יִּ ְשרָּ   יִּ
ְבעֹון ֶשֶמש ֵרחַ   ּדֹום ְבגִּ  :ַאיָּלֹון ְבֵעֶמק ְויָּ

ֹּדם( יג) ֵרחַ    ַהֶשֶמש ַויִּ ד ְויָּ מָּ  עָּ
ֹקם ַעד יו גֹוי יִּ  ֹאְיבָּ

יא ֲהֹלא ה הִּ ר ַעל ְכתּובָּ פֶׁ י ַהֶשֶמש ַוַיֲעֹמד ַהָיָשר סֵּ  ַבֲחצִּ
ם ַמיִּ בֹוא ָאץ ְוֹלא ַהשָּ ים ְכיֹום לָּ מִּ יָּה ְוֹלא( יד)  :תָּ  ַכיֹום הָּ

נָּיו ַההּוא יו ְלפָּ ְשֹמעַ  ְוַאֲחרָּ ק לִּ יש ְבקֹול ְיֹקוָּ י אִּ ק כִּ ם ְיֹקוָּ ְלחָּ  נִּ
ֵאל ְשרָּ  פ: ְליִּ

 
 רלב"ג שם
 על מהיות השמש שיסור שטרם היה יהושע ... שמאמר

 אויביו גוי נקמת תשלם אילון עמק על מהיות והירח גבעון
 וידום אחריו שאמר מה זה על ויורה בזה הכתוב קצר אבל

 שכבר בזה והרצון אויביו גוי יקום עד עמד וירח השמש
 זאת שנשלמה עד אילון בעמק וירח בגבעון השמש דמם

 שיעד די לא כי נפלא ענין היה וזה מהנקמה המלאכה
 שזאת זה עם יעד אבל עליהם מהקמים ישראל שינקמו
 כזה קצר בזמן תשלם הנקמה

 
 כא פרק במדבר

ר ֵיָאַמר ֵכן ַעל( יד) פֶׁ ֵהב ֶאת ְיֹקָוק ִמְלֲחֹמת ְבסֵּ ה וָּ  ְוֶאת ְבסּופָּ
ים לִּ ים ְוֶאֶשד( טו)  :ַאְרנֹון ַהְנחָּ לִּ ה ֲאֶשר ַהְנחָּ ר ְלֶשֶבת נָּטָּ  עָּ

ְשַען ְגבּול ְונִּ   :מֹוָאב לִּ
 

 שם י"רש
 לאבותינו שנעשו נסים כשמספרים', ה מלחמות בספר
 ':וגו והב את יספרו

 
 כותרי ספר תהלים

ְזמֹור ִבְנִגינוֹת ַלְמַנֵצחַ  ד מִּ וִּ  )ד:א( :ְלדָּ
ְזמֹור ַהְנִחילוֹת ֶאל ַלְמַנֵצחַ  ד מִּ וִּ  )ה:א( :ְלדָּ
ינֹות ַלְמַנֵצחַ  ְנגִּ ְזמֹור ַהְשִמיִנית ַעל בִּ ד מִּ וִּ  )ו:א( :ְלדָּ
ם ֵעדּות שּוַשן ַעל ַלְמַנֵצחַ  ְכתָּ ד מִּ וִּ ד ְלדָּ  )ס:א( :ְלַלמֵּ

 


