
 14עמוד   ספר שמואל ב'

 קינת דוד על שאול ויהונתן
 

ִבי( יט) ָרֵאל ַהצְּ מוֶֹתיָך ַעל ִישְׂ לּו ֵאיְך ָחָלל בָּ  :ִגּבֹוִרים ָנפְׂ

 

 ד:בישעיהו  .1
ֹקָוק  ֶיה ֶצַמח יְׂ ִבי)ב( ַּבּיֹום ַההּוא ִיהְׂ ָגאֹון  ִלצְּ ִרי ָהָאֶרץ לְׂ ָכבֹוד ּופְׂ ּולְׂ

ָרֵאל: ֵליַטת ִישְׂ ֶאֶרת ִלפְׂ ִתפְׂ  ּולְׂ
 
 ג:יטירמיהו  .2

ֶאֶתן ָלְך  ִתי ֵאיְך ֲאִשיֵתְך ַּבָּבִנים וְׂ ָאֹנִכי ָאַמרְׂ ה)יט( וְׂ דָּ  ֶאֶרץ ֶחמְּ
ִבי ִאי ִלי ּוֵמַאֲחַרי ֹלא  ַנֲחַלת צְּ רְׂ אֹות ּגֹוִים ָוֹאַמר ָאִבי ִתקְׂ ִצבְׂ

 ָתשּוִבי:
 
 כ:ויחזקאל  .3

ָרִים אֶ  הֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמצְׂ ל )ו( ַּבּיֹום ַההּוא ָנָשאִתי ָיִדי ָלֶהם לְׂ
ַבש  ִתי ָלֶהם ָזַבת ָחָלב ּודְׂ צוֹתֶאֶרץ ֲאֶשר ַתרְׂ ֲארָּ ל הָּ כָּ ִבי ִהיא לְּ  :צְּ

 
 יא:טזדניאל  .4

ַיֲעֹמד  ָפָניו וְׂ ֵאין עֹוֵמד לְׂ צֹונֹו וְׂ ַיַעש ַהָּבא ֵאָליו ִכרְׂ ֶאֶרץ )טז( וְׂ בְּ
ִבי ָידֹו:  ַהצְּ ָכָלה בְׂ  וְׂ

 

ַגת ַתִּגידּו ַאל( כ) רּו ַאל       בְׂ ַבשְׂ חּוֹצת תְׂ לֹון ּבְׂ קְׂ  ַאשְׂ
ָנה ֶפן ַמחְׂ נוֹת ִתשְׂ ִתים בְּ ִלשְּ ָנה ֶפן   פְּ נֹות ַתֲעֹלזְׂ ֲעֵרִלים ּבְׂ  :הָּ

 
:גשופטים יד .5

ָכל ַעִּמי ִאָשה ִכי  נֹות ַאֶחיָך ּובְׂ ִאּמֹו ַהֵאין ִּבבְׂ )ג( ַוֹּיאֶמר לֹו ָאִביו וְׂ
ֲעֵר ַאָתה הֹוֵלְך ָלַקַחת ִאָשה  ִתים הָּ ִלשְּ  ...ִליםִמפְּ

 
יד:ושמואל א  .6

ָרה ֶאל ַמַצב  ּבְׂ ַנעְׂ ָכה וְׂ הֹוָנָתן ֶאל ַהַנַער ֹנֵשא ֵכָליו לְׂ )ו( ַוֹּיאֶמר יְׂ
ֲעֵרִלים צֹור  הָּ ֹקָוק ָלנּו ִכי ֵאין ַליֹקָוק ַמעְׂ ָהֵאֶלה אּוַלי ַיֲעֶשה יְׂ

ָעט: ַרב אֹו ִבמְׂ הֹוִשיַע ּבְׂ  לְׂ
 
:דשמואל א לא .7

ֵרִני ָבּה ֶפן ָיבֹואּו  ָדקְׂ ָך וְׂ ּבְׂ ֹלף ַחרְׂ ֹנֵשא ֵכָליו שְׂ )ד( ַוֹּיאֶמר ָשאּול לְׂ
ֲעֵרִלים ֹלא ָאָבה ֹנֵשא ֵכָליו ִכי ָיֵרא  הָּ לּו ִבי וְׂ ַעלְׂ ִהתְׂ ָקֻרִני וְׂ ָהֵאֶלה ּודְׂ

ֹאד ַוִּיַקח ָשאּול ֶאת ַהֶחֶרב ַוִּיֹפל ָעֶליָה:  מְׂ
 

ֹּבַע ַא רּוֹמת  ל ַטל)כא( ָהֵרי ַבִּגלְׂ ֵדי תְׂ ַאל ָמָטר ֲעֵליֶכם ּושְׂ  וְׂ
ַעל ָמֵגן ִּגּבֹוִרים ִלי ָמִשיַח ַּבָשֶמן: ִכי ָשם ִנגְׂ  ָמֵגן ָשאּול ּבְׂ

 
א:כארלב"ג שמואל ב  .8

קלל ההרים ההם בעבור שקרה בהם מה  -)כא( הרי בגלבוע 
 שקרה מהמקרה הרע הזה:

 

ַחֵּייֶהםַהֶנֱאָהִבים  )כג( ָשאּול ִויהֹוָנָתן ִעיִמם ּבְׂ ַהנְׂ  וְׂ
ָרדּו  מֹוָתם ֹלא ִנפְׂ ָשִרים ַקלּו ֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו: ּובְׂ  ִמנְׂ

 
:אשמואל א פרק יח .9

ַדֵּבר ֶאל ָשאּול  ַכֹּלתֹו לְׂ ִהי כְׂ ִודַויְׂ ֶנֶפש דָּ ה בְּ רָּ שְּ ן ִנקְּ הוֹנָּתָּ ֶנֶפש יְּ  וְּ
שֹו: ַנפְׂ הֹוָנָתן כְׂ  ַוֶּיֱאָהֵבהּו יְׂ

 

:אכא-:מאכשמואל א  .10
ַתחּו  ָצה ַוִּישְׂ ַאָפיו ַארְׂ ָדִוד ָקם ֵמֵאֶצל ַהֶנֶגב ַוִּיֹפל לְׂ )מא( ַהַנַער ָּבא וְׂ

ָעִמים ַוי ִוד ָשֹלש פְׂ ּכּו ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו ַעד דָּ קּו ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו ַוִיבְּ    ִשְּ
ִדיל ָשלֹום ֲאֶשר ִנשְׂ   :ִהגְּ ָדִוד ֵלְך לְׂ הֹוָנָתן לְׂ נּו )מב( ַוֹּיאֶמר יְׂ ַּבעְׂ

ִעי  ֶיה ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזרְׂ ֹקָוק ִיהְׂ ֹקָוק ֵלאֹמר יְׂ ֵשם יְׂ נּו ּבְׂ ֵנינּו ֲאַנחְׂ שְׂ
ֲעָך ַעד עֹוָלם:  ּוֵבין ַזרְׂ

ִעיר:ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך  )כא:א( א הָּ ן בָּ  ִויהוֹנָּתָּ
 
שמואל א פרק כג .11

הֹוָנָתן ֶּבן ָשאּול ַוֵּיֶלְך ֶאל ָדִוד  ַחֵזק ֶאת ָידֹו )טז( ַוָּיָקם יְׂ ָשה ַויְׂ ֹחרְׂ
ָצֲאָך ַיד ָשאּול   ֵּבאֹלִהים: )יז( ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַאל ִתיָרא ִכי ֹלא ִתמְׂ

ַגם ָשאּול  ֶנה וְׂ ִמשְׂ ָך לְׂ ֶיה לְׂ ָאֹנִכי ֶאהְׂ ָרֵאל וְׂ ֹלְך ַעל ִישְׂ ַאָתה ִתמְׂ ָאִבי וְׂ
ִרית לִ   ָאִבי ֹיֵדַע ֵכן: ֵניֶהם ּבְׂ תּו שְׂ רְׂ ֹקָוק ַוֵּיֶשב ָדִוד )יח( ַוִּיכְׂ ֵני יְׂ פְׂ

ָשה  ֵביתוֹ:ַּבֹחרְׂ ַלְך לְּ ן הָּ  ִויהוֹנָּתָּ
 
ה:טזמשנה אבות  .12

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:
 

ֵאלבְּ )כד(  רָּ אּולֶאל    נוֹת ִישְּ ֶכינָּה שָּ  בְּ
ֶכם ָשִני ִעם ֲעָדִנים ִּבשְׂ ֶכן:  ַהַּמלְׂ בּושְׂ  ַהַּמֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב ַעל לְׂ

 
שמואל א פרק יח .13

ִתי ַוֵתֶצאָנה ַהָנִשים  ִלשְׂ שּוב ָדִוד ֵמַהכֹות ֶאת ַהפְׂ בֹוָאם ּבְׂ ִהי ּבְׂ )ו( ַויְׂ
ָרֵאל  ִשירִמָכל ָעֵרי ִישְׂ ֹחלוֹת לָּ ַהמְּ אּול וְּ ַראת שָּ ֻתִפים  ִלקְּ ַהֶּמֶלְך ּבְׂ

ָשִלִשים: ָחה ּובְׂ ִשמְׂ ןָ   ּבְׂ ַשֲחקֹות ַוֹתאַמרְׂ )ז( ַוַתֲעֶניָנה ַהָנִשים ַהמְׂ
יו ֹבתָּ ִרבְּ ִוד בְּ דָּ יו וְּ פָּ אּול ַבֲאלָּ ה שָּ  :ִהּכָּ

 

הֹוָנָתן  ָאִחי ָעֶליָך ִלי ַצר( כו) ָת  יְׂ ֹאד ִלי ָנַעמְׂ  מְׂ
ַא לְׂ ָך ָתהִנפְׂ  :ָנִשים ֵמַאֲהַבת   ִלי ַאֲהָבתְׂ

 

פירוש רבינו יונה על אבות פרק ה משנה טז .14
 -אהבה וכו' איזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר וכו' טז כל 

האהבה שאין לה הפסק הוא אף על פי שישער האדם שיגיע לו 
קצת היזק וקלון דוגמת דוד ויהונתן שאע"פ שהיה ראוי 

וד היה עתיד להסיר אותו מהמלכות לעמוד במקום אביו וד
עם כל זה היתה אהבתו עמו בקשר אמיץ וז"ש דוד המלך ע"ה 

כלומר בהספדו של יהונתן נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים 
מהיכן ידעתי שנפלאה אהבתך לי מאהבה של הנשים 
שכשהיה משנה אצל שאול היו אומרות הנשים הכה שאול 

כנודע אמנם יהונתן לא באלפיו ודוד ברבבותיו ושאול נתקנא 
וזה מצד כי  די שלא נתקנא אלא אדרבה הצילו מיד אביו

אהבו ולא אהבת הגוף וז"ש ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד 
 אמנם אהבת אמנון ותמר הוא מבואר ואין להאריך:


