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Crisis & Faith
Perek 1

“My Brother Yehonatan”
, וְ דָ וִ ד שָׁ ב, ַאחֲ ֵרי מוֹת שָׁ אוּל, א ַוי ְִהי1 And it came to pass after the death of Saul, when David
,הָ עֲמָ לֵק; ַויֵּשֶׁ ב דָּ וִ ד בְּ צִ ְקלָג- מֵ הַ כּוֹת ֶאתwas returned from the slaughter of the Amalekites, and
. י ִָמים ְשׁ ָ יִםDavid had abode two days in Ziklag;

1. Malbim
, ובני ישראל לא עצרו כח לפני אוביהם,אחרי מות שאול ודוד שב – בעת שקע שמשו של שאול
. והוא וארבע מאות איש נצחו מחנה גדול וכבד מאוד,זרח שמשו של דוד
- וְ ִהנֵּה ִאישׁ בָּ א ִמן,ִישׁי
ִ ב ַוי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁל
, וּבְ גָדָ יו ְקרֻ עִ ים,הַ מַּ חֲ ֶה מֵ עִ ם שָׁ אוּל
,דָּ וִ ד-ר ֹאשׁוֹ; ַוי ְִהי בְּ בֹאוֹ ֶאל-וַאֲ דָ מָ ה עַ ל
.ַו ִיּפֹּל ַא ְרצָ ה ַו ִיּ ְשׁ ָתּחוּ

2 it came even to pass on the third day, that, behold, a man
came out of the camp from Saul with his clothes rent, and
earth upon his head; and so it was, when he came to David,
that he fell to the earth, and prostrated himself.

 ֵאי ִמזֶּה ָתּבוֹא; וַיּ ֹאמֶ ר, ג וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ דָּ וִ ד3 And David said unto him: 'From whence comest thou?'
. ִממַּ חֲ ֵה י ְִשׂ ָר ֵאל ְִמל ְָט ִתּי, ֵאלָיוAnd he said unto him: 'Out of the camp of Israel am I
escaped.'
- הַ גֶּד,הָ יָה הַ דָּ בָ ר-ד וַיּ ֹאמֶ ר ֵאלָיו דָּ וִ ד מֶ ה
- ָס הָ עָ ם ִמן-ָא לִי; וַיּ ֹאמֶ ר אֲ שֶׁ ר
הָ עָ ם-הַ ְרבֵּ ה ָ פַל ִמן- וְ גַם,הַ ִמּלְחָ מָ ה
. מֵ תוּ, וְ גַם שָׁ אוּל וִ יהוֹ ָָתן בְּ וֹ,ַויָּמֻ תוּ

4 And David said unto him: 'How went the matter? I pray
thee, tell me.' And he answered: 'The people are fled from
the battle, and many of the people also are fallen and dead;
and Saul and Jonathan his son are dead also.'

 ֵאי:הַ נַּעַ ר הַ מַּ גִּ יד לוֹ- ֶאל, ה וַיּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד5 And David said unto the young man that told him: 'How
.מֵ ת שָׁ אוּל וִ יהוֹ ָָתן בְּ וֹ- כִּ י, יָדַ עְ ָתּknowest thou that Saul and Jonathan his son are dead?'
יתי
ִ  ְִקר ֹא ְִק ֵר,ו וַיּ ֹאמֶ ר הַ נַּעַ ר הַ מַּ גִּ יד לוֹ
- ְִשׁעָ ן עַ ל, וְ ִהנֵּה שָׁ אוּל, ַבְּ הַ ר הַ גִּ ְלבֹּע
,חֲ ִיתוֹ; וְ ִהנֵּה הָ ֶרכֶב וּבַ ֲע ֵלי הַ ָפּ ָר ִשׁים
.ִה ְדבִּ ֻקהוּ

6 And the young man that told him said: 'As I happened by
chance upon mount Gilboa, behold, Saul leaned upon his
spear; and, lo, the chariots and the horsemen pressed hard
upon him.

, ַויּ ְִר ֵא ִי; וַ יּ ְִק ָרא ֵאלַי, ז ַו ִיּפֶן ַאחֲ ָריו7 And when he looked behind him, he saw me, and called
. ָואֹמַ ר ִה ֵנּ ִיunto me. And I answered: Here am I.
( ָא ָתּה; ויאמר ) ָואֹמַ ר- ִמי, ח וַיּ ֹאמֶ ר לִי8 And he said unto me: Who art thou? And I answered
. עֲמָ ל ִֵקי ָא ֹכִ י, ֵאלָיוhim: I am an Amalekite.
כִּ י-- ָא עָ לַי וּמ ְֹת ֵת ִי- עֲמָ ד, ט וַיּ ֹאמֶ ר ֵאלַי9 And he said unto me: Stand, I pray thee, beside me, and
. בִּ י,עוֹד ַפְ ִשׁי-כָל- כִּ י: הַ שָּׁ בָ ץ, אֲ חָ ַז ִיslay me, for the agony hath taken hold of me; because my
life is just yet in me.
 כִּ י,כִּ י יָדַ עְ ִתּי-- ַואֲ מ ְֹת ֵתהוּ,י ו ֶָא ֱעמֹד עָ לָיו
ל ֹא י ְִחיֶה ַאחֲ ֵרי ִפְ לוֹ; ו ֶָא ַקּח הַ ֵנּזֶר אֲ שֶׁ ר
,זְ רֹעוֹ- וְ ֶאצְ עָ דָ ה אֲ שֶׁ ר עַ ל,ר ֹאשׁוֹ-עַ ל
. הֵ נָּה,אֲ ֹד ִי-יאם ֶאל
ֵ ִוָאֲ ב

10 So I stood beside him, and slew him, because I was sure
that he could not live after that he was fallen; and I took
the crown that was upon his head, and the bracelet that was
on his arm, and have brought them hither unto my lord.'

1

13 Kislev 5782

NILI Tanach ba-Shana

Rabbi Noach Goldstein

2. Abarbanel
והנה לא זכר משאר הבנים לפי שאלה היו העקר ,ואולי גם כן שלא ראה אותו הנער איך מתו שאר
הבנים ,כי יהונתן היה תמיד אצל אביו ,וכמו שאמר )למטה בס׳ פסוק כ״ג( שאול ויהונתן וגו׳ ובמותם לא
נפרדו ,ולזה אמר על שניהם יחד שמתו במלחמה:

3. Radak
נקרא נקריתי – במקרה באתי שם לא מדעתי שאמצא אותו שם ונקרא מקור מנפעל שלם בנו״ן כמו נשאול
נשאל דוד.

4. Devarim 25:17-18
אתכֶם ִמ ִמּצְ ָריִם .יח אֲ שֶׁ ר ָק ְר בַּ דֶּ ֶר ַ ,ו ְי ַזנֵּב בְּ כָּל-הַ נֶּחֱ שָׁ לִים
יז זָכוֹרֵ ,את אֲ שֶׁ ר-עָ שָׂ ה ְל עֲמָ לֵק ,בַּ דֶּ ֶר  ,בְּ צֵ ְ
ַאחֲ ֶרי --וְ ַא ָתּה ,עָ יֵף וְ ָיגֵעַ ; וְ ל ֹא י ֵָרא ,אֱ ִהים.
אשר קרך בדרך – לשון מקרה

5. Radak
כי אחזני השבץ – שם חולי אולי יקרה לאדם מחמת מכת חרב .ותרגם יונתן רי אחדני רתיתא...

חנית Shaul’s
.1
.2
.3
.4

.5

א יח,י ַוי ְִהי ִממָּ חֳ ָרת ,ו ִַתּצְ לַח רוּחַ אֱ ִהים ָרעָ ה ֶאל-שָׁ אוּל ַויּ ְִת ַבֵּ א בְ תוֹ -הַ בַּ יִת ,וְ דָ וִ ד ְמ ַ גֵּן בְּ יָדוֹ ,כְּ יוֹם
בְּ יוֹם; וְ הַ חֲ ִית ,בְּ יַד-שָׁ אוּל .א יח,יא ַויָּטֶ ל שָׁ אוּלֶ ,את-הַ חֲ ִית ,וַיּ ֹאמֶ רַ ,אכֶּה בְ דָ וִ ד וּבַ ִקּיר; ַו ִיּסֹּב דָּ וִ ד ִמ ָפּ ָיו,
ַפּעֲמָ יִם .
א יט,ט ו ְַתּ ִהי רוּחַ יְהוָה ָרעָ הֶ ,אל-שָׁ אוּל ,וְ הוּא בְּ בֵ יתוֹ יֹשֵׁ ב ,וַחֲ ִיתוֹ בְּ יָדוֹ; וְ דָ וִ דְ ,מ ַ גֵּן בְּ יָד .א יט,י ַויְבַ ֵקּשׁ
שָׁ אוּל לְהַ כּוֹת בַּ חֲ ִית ,בְּ דָ וִ ד וּבַ ִקּירַ ,ויִּפְ טַ ר ִמפְּ ֵי שָׁ אוּלַ ,ו ַיּ ֶאת-הַ חֲ ִית בַּ ִקּיר; וְ דָ וִ ד ָס ַויִּמָּ לֵט ,בַּ ַלּ ְילָה הוּא.
א כ,לג ַויָּטֶ ל שָׁ אוּל ֶאת-הַ חֲ ִית עָ לָיו ,לְהַ כֹּתוֹ; ַויֵּדַ ע ,יְהוֹ ָָתן ,כִּ יָ -כלָה ִהיא מֵ עִ ם ָאבִ יו ,לְהָ ִמית ֶאת-דָּ וִ ד.
א כב,ו ַויּ ְִשׁמַ ע שָׁ אוּל--כִּ י וֹדַ ע דָּ וִ ד ,וַאֲ ִָשׁים אֲ שֶׁ ר ִאתּוֹ; וְ שָׁ אוּל יוֹשֵׁ ב בַּ גִּ בְ עָ ה ַתּחַ ת-הָ ֶאשֶׁ ל בָּ ָרמָ ה ,וַחֲ ִיתוֹ
בְ יָדוֹ ,וְ כָל-עֲבָ דָ יוִ ,צָּ בִ ים עָ לָיו .א כב,ז וַיּ ֹאמֶ ר שָׁ אוּלַ ,לעֲבָ דָ יו הַ נִּצָּ בִ ים עָ לָיוִ ,שׁ ְמעוָּ -א ,בְּ ֵי י ְִמי ִי :גַּם-
ְל ֻכ ְלּכֶם ,י ִֵתּן בֶּ ן-יִשַׁ י שָׂ דוֹת וּכְ ָר ִמיםְ --ל ֻכ ְלּכֶם י ִָשׂים ,שָׂ ֵרי אֲ לָפִ ים וְ שָׂ ֵרי מֵ אוֹת .א כב,ח כִּ י ְקשַׁ ְר ֶתּם ֻכּ ְלּכֶם
חלֶה ִמכֶּם עָ לַי ,וְ ֹגלֶה ֶאתָ -אזְ ִי :כִּ י הֵ ִקים בְּ ִי ֶאת-
עָ לַי ,וְ ֵאיןֹ -גּלֶה ֶאתָ -אזְ ִי בִּ כְ ָרת-בְּ ִי עִ ם-בֶּ ן-יִשַׁ י ,וְ ֵאיןֹ -
יתי,
עַ בְ ִדּי עָ לַי ְלא ֵֹרב ,כַּיּוֹם הַ זֶּה} .ס{ א כב,ט ַויַּעַ ן דּ ֵֹאג הָ אֲ ד ִֹמי ,וְ הוּא ִצָּ ב עַ ל-עַ בְ דֵ י-שָׁ אוּל--וַיּ ֹאמַ רָ :ר ִא ִ
ֶאת-בֶּ ן-יִשַׁ י ,בָּ א ֹבֶ הֶ ,אל-אֲ ִחימֶ ֶל בֶּ ן-אֲ ִחטוּב .
שׁכֵב יָשֵׁ ן בַּ מַּ עְ גָּל ,וַחֲ ִיתוֹ ְמעוּכָה-בָ ָא ֶרץ ְמ ַראֲ שׁ ָֹתו;
א כו,ז ַויָּב ֹא דָ וִ ד וַאֲ בִ ישַׁ י ֶאל-הָ עָ םַ ,ל ְילָה ,וְ ִהנֵּה שָׁ אוּל ֹ
וְ ַאבְ ֵר וְ הָ עָ ם ,שֹׁכְ בִ ים ְסבִ יב ָֹתו.

 11 Then David took hold on his clothes, and rent them; andיא ַויַּחֲ זֵק דָּ וִ ד בִּ בְ גָדָ וַ ,ויּ ְִק ָרעֵ ם; וְ גַם
 likewise all the men that were with him.כָּל-הָ אֲ ִָשׁים ,אֲ שֶׁ ר ִאתּוֹ.
12 And they wailed, and wept, and fasted until even, for
Saul, and for Jonathan his son, and for the people of the
LORD, and for the house of Israel; because they were fallen
}by the sword. {P

יב ַויּ ְִספְּ דוַּ ,ויִּבְ כּוַּ ,ו ָיּצֻמוּ ,עַ ד-
הָ עָ ֶרב :עַ ל-שָׁ אוּל וְ עַ ל-יְהוֹ ָָתן בְּ וֹ ,וְ עַ ל-
עַ ם יְהוָה וְ עַ ל-בֵּ ית י ְִשׂ ָר ֵאל--כִּ י ָפְ לוּ,
בֶּ חָ ֶרב} .פ{

 13 And David said unto the young man that told him:יג וַיּ ֹאמֶ ר דָּ וִ דֶ ,אל-הַ נַּעַ ר הַ מַּ גִּ יד לוֵֹ ,אי
ִ 'Whence art thou?' And he answered: 'I am the son of anמזֶּהָ ,א ָתּה; ַויּ ֹאמֶ ר ,בֶּ ןִ -אישׁ גֵּר עֲמָ ל ִֵקי
'ָ Amalekite stranger.א ֹכִ י.
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,את
ָ  ל ֹא י ֵָר,  ֵאי: דָּ וִ ד, יד וַיּ ֹאמֶ ר ֵאלָיו14 And David said unto him: 'How wast thou not afraid to
. ְמ ִשׁיחַ יְהוָה- לְשַׁ חֵ ת ֶאת,  ל ְִשׁ חַ י ְָדput forth thy hand to destroy the LORD'S anointed?'
, ל ְַאחַ ד מֵ הַ נְּעָ ִרים, טו ַויּ ְִק ָרא דָ וִ ד15 And David called one of the young men, and said: 'Go
. ַו ָיּמֹת,בּוֹ; ַו ַיּכֵּהוּ- גַּשׁ פְּ גַע, וַיּ ֹאמֶ רnear, and fall upon him.' And he smote him that he died.
- דמיך )דָּ ְמ ( עַ ל, טז וַיּ ֹאמֶ ר ֵאלָיו דָּ וִ ד16 And David said unto him: 'Thy blood be upon thy head;
 ָא ֹכִ י, עָ ָה בְ לֵאמֹר,  כִּ י פִ י: ֶ ר ֹאשׁfor thy mouth hath testified against thee, saying: I have slain
{ }פ. ְמ ִשׁיחַ יְהוָה- ֶאת, מ ַֹת ִתּיthe LORD'S anointed.' {P}

6. Metzudat David
 ואף, כי אתה בעצמך העדת בך שאתה הרגתו, עון מיתתך על עצמך:דמך על ראשך – רצה לומר
, וכל דבריך המה בחושבך שבזה תמצא חן בעיני על שהיה מעולם לי לאויב,אם אין האמת אתך
. ודמך על ראשך,מכל מקום פיך ענה בך

7. Shmuel Bet 4:9-11
,בַּ ֲע ָה ָא ִחיו- ֵרכָב וְ ֶאת- ט ַויַּעַ ן דָּ וִ ד ֶאת9 And David answered Rechab and Baanah his brother,
- חַ י:וַיּ ֹאמֶ ר ָלהֶ ם-- בְּ ֵי ִרמּוֹן הַ בְּ ֵאר ִֹתיthe sons of Rimmon the Beerothite, and said unto them:
.צָ ָרה- ַפְ ִשׁי ִמכָּל-פָּדָ ה ֶאת- אֲ שֶׁ ר,' יְהוָהAs the LORD liveth, who hath redeemed my soul out of
all adversity,
,מֵ ת שָׁ אוּל- י כִּ י הַ מַּ גִּ יד לִי לֵאמֹר ִהנֵּה10 when one told me, saying: Behold, Saul is dead, and he
, ָואֹחֲ זָה בוֹ,הָ יָה כִ ְמבַ שֵּׂ ר בְּ עֵ י ָיו- וְ הוּאwas in his own eyes as though he brought good tidings, I
. בְּ שׂ ָֹרה,לוֹ-אֲ שֶׁ ר ל ְִת ִתּי-- ו ֶָא ְה ְרגֵהוּ בְּ צִ ְקלָגtook hold of him, and slew him in Ziklag, instead of giving
a reward for his tidings.
- הָ ְרגוּ ֶאת,אֲ ִָשׁים ְרשָׁ עִ ים-יא ַאף כִּ י
, ִמ ְשׁכָּבוֹ; וְ עַ ָתּה-עַ ל--צַ ִדּיק בְּ בֵ יתוֹ-ִאישׁ
 וּבִ עַ ְר ִתּי,דָּ מוֹ ִמיּ ְֶדכֶם-הֲ לוֹא אֲ בַ ֵקּשׁ ֶאת
.הָ ָא ֶרץ- ִמן,ֶא ְתכֶם

11 How much more, when wicked men have slain a
righteous person in his own house upon his bed, shall I not
now require his blood of your hand, and take you away
from the earth?'
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David’s Kinnah
- עַ ל,הַ ִקּי ָה הַ זּ ֹאת- ֶאת,ק ֵן דָּ וִ ד
ֹ  יז ַו ְי17 And David lamented with this lamentation over Saul and
.יְהוֹ ָָתן בְּ וֹ- וְ עַ ל, שָׁ אוּלover Jonathan his son,
,יְהוּדָ ה ָקשֶׁ ת- ְללַמֵּ ד בְּ ֵי, יח וַיּ ֹאמֶ ר18 and said--To teach the sons of Judah the bow. Behold, it
.סֵ פֶר הַ יָּשָׁ ר- עַ ל, ִהנֵּה כְ תוּבָ הis written in the book of Jashar:
, מוֹתי
ֶ ָבּ- עַ ל, ִי ְשׂ ָר ֵאל, יט הַ צְּ בִ י19 Thy beauty, O Israel, upon thy high places is slain! How
.בּוֹרים
ִ ִ ָפְ לוּ ג,  ֵאי: חָ לָלare the mighty fallen!
 ְתּבַ ְשּׂרוּ בְּ חוּצֹת- ַאל, ַתּגִּ ידוּ בְ גַת- כ ַאל20 Tell it not in Gath, publish it not in the streets of
, ִתּ ְשׂמַ ְח ָה בְּ וֹת פְּ ל ְִשׁ ִתּים- פֶּן: ַא ְשׁ ְקלוֹןAshkelon; lest the daughters of the Philistines rejoice, lest
. ַתּ ֲע זְ ָה בְּ וֹת הָ ע ֲֵרלִים- פֶּןthe daughters of the uncircumcised triumph.
מָ טָ ר-טַ ל וְ ַאל- ַאל, ַכא הָ ֵרי בַ גִּ ְלבֹּע
, כִּ י שָׁ ם ִגְ עַ ל:וּשׂדֵ י ְתרוּמֹת
ְ --ֲעלֵיכֶם
ַ בְּ לִי מָ ִשׁיח,מָ גֵן שָׁ אוּל--בּוֹרים
ִ ִמָ גֵן גּ
.בַּ שָּׁ מֶ ן

21 Ye mountains of Gilboa, let there be no dew nor rain
upon you, neither fields of choice fruits; for there the shield
of the mighty was vilely cast away, the shield of Saul, not
anointed with oil.

 ֶקשֶׁ ת--בּוֹרים
ִ ִ מֵ חֵ לֶב גּ, כב ִמדַּ ם חֲ ָללִים22 From the blood of the slain, from the fat of the mighty,
, ל ֹא ָשׂוֹג ָאחוֹר; וְ חֶ ֶרב שָׁ אוּל, יְהוֹ ָָתןthe bow of Jonathan turned not back, and the sword of Saul
.יקם
ָ  ל ֹא ָתשׁוּב ֵרreturned not empty.
ימם
ִ ִ הַ נֶּאֱ הָ בִ ים וְ הַ נְּע, כג שָׁ אוּל וִ יהוֹ ָָתן23 Saul and Jonathan, the lovely and the pleasant in their
 ל ֹא ִפְ ָרדוּ; ִמנְּשָׁ ִרים,מוֹתם
ָ ְ וּב, בְּ חַ יֵּיהֶ םlives, even in their death they were not divided; they were
. מֵ אֲ ָריוֹת גָּבֵ רוּ, ַקלּוּswifter than eagles, they were stronger than lions.
; בְּ כֶי ָה,שָׁ אוּל- ֶאל-- י ְִשׂ ָר ֵאל, כד בְּ וֹת24 Ye daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you
 הַ מַּ ֲעלֶה,עֲדָ ִים- עִ ם, הַ מַּ לְבִּ ְשׁכֶם שָׁ ִיin scarlet, with other delights, who put ornaments of gold
.ְבוּשׁכֶן
ְ  עַ ל ל, ע ֲִדי זָהָ בupon your apparel.
-- בְּ תוֹ הַ ִמּלְחָ מָ ה, כה ֵאי ָפְ לוּ גִ בּ ִֹרים25 How are the mighty fallen in the midst of the battle!
.מוֹתי חָ לָל
ֶ ָבּ- עַ ל, יְהוֹ ָָתןJonathan upon thy high places is slain!
, ָעַ ְמ ָתּ לִּי-- ָא ִחי יְהוֹ ָָתן, לִי עָ לֶי- כו צַ ר26 I am distressed for thee, my brother Jonathan; very
 מֵ ַאהֲ בַ ת, ְמאֹד; ִפְ ל ְַא ָתה ַאהֲ בָ ְת לִיpleasant hast thou been unto me; wonderful was thy love to
. ִָשׁיםme, passing the love of women.
 וַיּ ֹאבְ דוּ כְּ לֵי,בּוֹרים
ִ ִ כז ֵאי ָפְ לוּ ג27 How are the mighty fallen, and the weapons of war
{ }פ. ִמלְחָ מָ הperished! {P}

8. Radak
ללמד בני יהודה קשת – י״מ מכאן ואילך צריך ללמד לבני יהודה קשת כיון שמתו בו שאול ויהונתן ויש
לפרש כי זה אינו מן הקינה ותחילת הקינה הצבי ישראל כי איך היה זוכר בקינת שאול ויהונתן בני יהודה
שהיו כנגד מלכותו של שאול אבל פירושו ויאמר ללמד בני יהודה קשת קודם שהחל לקונן עליהם אמר
לאנשיו אל תתיאשו מן הטובה ואל ירך לבבכם במות שאול ויהונתן כי קשת המלחמה ביד בני יהודה
ולהם היא הגבורה והנה היא כתובה בספר הישר והוא ספר התורה וכן תרגם יונתן על ספרא דאוריתא
שכתוב בה ידך בעורף אויביך וכתיב כרע שכב כארי וכן בברכת משה רבינו גם כן ידיו רב לו ועזר
...מצריו תהיה ובידם יכנעו פלשתים כמו שראינו שהכניעם דוד ועוזיהו וחזקיהו
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9. Devarim 33:28-30
 28 And Israel dwelleth in safety, the fountain of Jacob alone,כח ַו ִיּ ְשׁכֹּן י ְִשׂ ָר ֵאל בֶּ טַ ח בָּ דָ ד עֵ ין
ַ in a land of corn and wine; yea, his heavens drop down dew.י ֲעקֹבֶ ,אלֶ -א ֶרץ דָּ גָן וְ ִתירוֹשׁ; ַאף-
שָׁ מָ יו ,יַעַ ְרפוּ טָ ל.
29 Happy art thou, O Israel, who is like unto thee? a people
saved by the LORD, the shield of thy help, and that is the
sword of thy excellency! And thine enemies shall dwindle
away before thee; and thou shalt tread upon their high
}places. {S

כט ַא ְשׁ ֶרי י ְִשׂ ָר ֵאל ִמי כָמוֹ  ,עַ ם
וֹשַׁ ע בַּ יהוָה ,מָ גֵן עֶ זְ ֶר  ,וַאֲ שֶׁ ר-חֶ ֶרב
איְבֶ י ָל  ,וְ ַא ָתּה עַ ל-
גַּאֲ ו ֶָת ; וְ ִיכָּחֲ שׁוּ ֹ
מוֹתימוֹ ִת ְד ֹר } .ס{
בָּ ֵ

בּוֹרים.
מוֹתי ָחלָלֵ :אי ָפְ לוּ גִ ִ
) .1יט( הַ צְּ בִ יִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ,עַ ל-בָּ ֶ
) .aכ( ַאלַ -תּגִּ ידוּ בְ גַתַ ,אלְ -תּבַ ְשּׂרוּ בְּ חוּצֹת ַא ְשׁ ְקלוֹן :פֶּןִ -תּ ְשׂמַ ְח ָה
בְּ וֹת פְּ ִל ְשׁ ִתּים ,פֶּןַ -תּ ֲע זְ ָה בְּ וֹת הָ ע ֲֵרלִים.
וּשׂדֵ י
) .iכא( הָ ֵרי בַ גִּ ְלבֹּעַ ַ ,אל-טַ ל וְ ַאל-מָ טָ ר ֲעלֵיכֶםְ --
בּוֹרים--מָ גֵן שָׁ אוּל בְּ ִלי
ְתרוּמֹת :כִּ י שָׁ ם ִגְ עַ ל מָ גֵן גִּ ִ
מָ ִשׁיחַ בַּ שָּׁ מֶ ן.
בּוֹריםֶ --קשֶׁ ת
) .1כב( ִמדַּ ם חֲ ָללִים ,מֵ חֵ לֶב גִּ ִ
יְהוֹ ָָתן ל ֹא ָשׂוֹג ָאחוֹר; וְ חֶ ֶרב שָׁ אוּל ל ֹא ָתשׁוּב
יקם.
ֵר ָ
) .aכג( שָׁ אוּל וִ יהוֹ ָָתן ,הַ נֶּאֱ הָ בִ ים
מוֹתם ,ל ֹא
ימם בְּ חַ יֵּיהֶ ם ,וּבְ ָ
וְ הַ נְּעִ ִ
ִפְ ָרדוּ; ִמנְּשָׁ ִרים ַקלּוּ ,מֵ אֲ ָריוֹת גָּבֵ רוּ.
) .2כד( בְּ וֹת ,י ְִשׂ ָר ֵאלֶ --אל-שָׁ אוּל ,בְּ כֶי ָה;
הַ מַּ לְבִּ ְשׁכֶם שָׁ ִי ,עִ ם-עֲדָ ִים ,הַ מַּ ֲעלֶה ֲע ִדי זָהָ ב,
ְבוּשׁכֶן.
עַ ל ל ְ
) .iiכה( ֵאי ָפְ לוּ גִ בּ ִֹרים ,בְּ תוֹ הַ ִמּלְחָ מָ ה--יְהוֹ ָָתן ,עַ ל-
מוֹתי חָ לָל.
בָּ ֶ
) .bכו( צַ ר-לִי עָ לֶי ָ ,א ִחי יְהוֹ ָָתןָ --עַ ְמ ָתּ לִּיְ ,מאֹד; ִפְ ל ְַא ָתה
ַאהֲ בָ ְת לִי ,מֵ ַאהֲ בַ ת ִָשׁים.
בּוֹרים ,וַיּ ֹאבְ דוּ כְּ לֵי ִמלְחָ מָ ה.
) .2כז( ֵאי ָפְ לוּ גִ ִ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1a. Fall of the Mighty
2a. Joy of the Philistine
Women
3a. Death of the Mighty
)In Battle (Shaul
4a. Heroism of
Yehonatan & Shaul
5. Greatness & Unity of
…Shaul & Yehonatan
4b. Herosim of Shaul
3b. Death of the Mighty
)In Battle (Yehonatan
2b. Agony of David
1b. Fall of the Mighty

בּוֹרים.
מוֹתי חָ לָל ֵ //אי ָפְ לוּ גִ ִ
)יט( הַ ְּצ ִבי יִ ְ ׂש ָר ֵאל  עַ ל בָּ ֶ
)כ( ַאל ַתּגִּ ידוּ בְ גַתַ ,אל ְתּבַ ְשּׂרוּ בְּ חוּצֹת ַא ְשׁ ְקלוֹן //פֶּן ִתּ ְשׂמַ ְח ָה בְּ וֹת פְּ ִל ְשׁ ִתּים ,פֶּן ַתּ ֲע זְ ָה בְּ וֹת הָ ע ֲֵרלִים.
בּוֹרים ,מָ גֵן שָׁ אוּל בְּ לִי
וּשׂדֵ י ְתרוּמֹת //כִּ י שָׁ ם ִגְ עַ ל מָ גֵן גִּ ִ
)כא( הָ ֵרי בַ ִ ּגלְ ּב ַֹע ַ אל טַ ל וְ ַאל מָ טָ ר ֲעלֵיכֶםְ ,
מָ ִשׁיחַ בַּ שָּׁ מֶ ן.
יקם.
בּוֹריםֶ //קשֶׁ ת יְהוֹ ָָתן ל ֹא ָשׂוֹג ָאחוֹר ,וְ חֶ ֶרב שָׁ אוּל ל ֹא ָתשׁוּב ֵר ָ
)כב( ִמדַּ ם חֲ ָללִים ,מֵ חֵ לֶב גִּ ִ
מוֹתם ל ֹא ִפְ ָרדוִּ //מ ְנּשָׁ ִרים ַקלּוּ ,מֵ אֲ ָריוֹת גָּבֵ רוּ.
ימם בְּ חַ יֵּיהֶ ם ,וּבְ ָ
יהונָ ָתן  הַ נֶּאֱ הָ בִ ים וְ הַ נְּעִ ִ
שאוּל ִו ֹ
)כג( ׁ ָ
ְבוּשׁכֶן.
נות יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶ אל שָׁ אוּל בְּ כֶי ָה //הַ ַמּלְבִּ ְשׁכֶם שָׁ ִי עִ ם עֲדָ ִים ,הַ מַּ ֲעלֶה ע ֲִדי זָהָ ב עַ ל ל ְ
)כד( ְּב ֹ
מוֹתי חָ לָל.
הונָ ָתן  עַ ל בָּ ֶ
)כה( ֵאי ָפְ לוּ גִ בּ ִֹרים בְּ תוֹ הַ ִמּלְחָ מָ ה //יְ ֹ
)כו( צַ ר לִי עָ לֶי ָא ִחי יְהוֹ ָָתןָ ,עַ ְמ ָתּ לִּי ְמאֹדִ ,פְ ל ְַא ָתה ַאהֲ בָ ְת לִי מֵ ַאהֲ בַ ת ִָשׁים.
בּוֹרים ,וַיּ ֹאבְ דוּ כְּ לֵי ִמלְחָ מָ ה.
)כז( ֵאי ָפְ לוּ גִ ִ

10. Shmuel Aleph 18:1
 1 And it came to pass, when he had made an end ofא ַוי ְִהי ,כְּ ַכ תוֹ לְדַ בֵּ ר ֶאל-שָׁ אוּל ,וְ ֶ פֶשׁ
 speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit withיְהוֹ ָָתןְִ ,ק ְשׁ ָרה בְּ ֶ פֶשׁ דָּ וִ ד; ויאהבו
ַ ) the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.ויֶּאֱ הָ בֵ הוּ( יְהוֹ ָָתן ,כְּ ַפְ שׁוֹ.
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11. Pirkei Avot 5:16
כָּל ַאהֲ בָ ה שֶׁ ִהיא ְתלוּיָה בְ דָ בָ ר ,בָּ טֵ ל דָּ בָ ר ,בְּ טֵ לָה ַאהֲ בָ ה .וְ שֶׁ ֵאי ָהּ ְתּלוּיָה בְ דָ בָ רֵ ,אי ָהּ בְּ טֵ לָה לְעוֹלָםֵ .איזוֹ ִהיא
ַאהֲ בָ ה הַ ְתּלוּיָה בְ דָ בָ ר ,זוֹ ַאהֲ בַ ת ַא ְמ וֹן וְ ָתמָ ר .וְ שֶׁ ֵאי ָהּ ְתּלוּיָה בְ דָ בָ ר ,זוֹ ַאהֲ בַ ת דָּ וִ ד וִ יהוֹ ָָתן.
Peirush HaMishnayot
פירוש אלו הדברים כך הוא אתה יודע שאלו הסבות הגשמיות יבטלו ויסורו ויתחייב סור המתחדש בסור
סבתו ומפני זה כשתהיה סבת האהבה ענין אלהי והוא המדע האמיתי האהבה ההיא אי אפשר שתסור
.לעולם מפני שסבתה מתמדת המציאות
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