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שמו"א יד:לו-מה  -פרשת או"ח  -וגורלו של יונתן
רלב"ג שמואל א יד
ולקח ממנו יונתן כי לא שמע השבועה ועם זה נחשב לו לעון כמו שיראה אחר זה אם מפני שלא חקר
בזה קודם כי כבר היה רואה שאין משיג ידו אל פיו מהעם וזה לא היה נכון להיות אם לא בסבת נדר
והסכמה ביניהם אם מפני שגנה אביו על ההשבעה הזאת כאמרו עכר אבי את הארץ וחשב שאם אכל
העם משלל אויביו היו מתחזקים יותר ותרב מפני זה המכה בפלשתים
רד"ק שמואל א פרק יד
ויש לשאול אחרי ששגג בזה יהונתן והכתוב מעי' עליו ויונתן לא שמע בהשביע אביו א"כ למה לא נענה
שאול באורים ותומים ,פירש הגאון רב סעדיה ז"ל בעבור הראו' לעם כי שוגג היה כי היו אומרים
משוא פנים יש בדבר כי בן המלך עבר על החרם ולא נענש ואילו היה אחר היה נענש וכל העם לא היו
יודעים כי לא היה שם יונתן בשעת השבועה וכאשר לא נענה שאול באורים ותומים הוצרכו להפיל
גורלו /גורלות /על מי היה החטא ונפל על יהונתן וחקרו ודרשו ומצאו כי לא היה שם בשעת השבועה
טענו כל העם עליו כי שוגג היה ואין עליו משפט מות...

הקבלות
שבועת מנהיג
(מחשש תבוסה
במלחמה)
ילוד ביתו של
המנהיג עובר על
שבועתו
מנהיג גוזר עליו
משפט מוות
הילד מקבל על
עצמו את דינו
לשון "ע.כ.ר"

יפתח  -שופטים פי"א
(ל) וַ יִּ ַדר יִּ פְ ָּתח נ ֶֶדר לַיקֹוָּ ק וַ יֹאמַ ר ִּאם
נָּתוֹן ִּת ֵּתן אֶ ת בְ נֵּי עַ ּמוֹן בְ י ִָּּדי( :לא)
יתי
וְ הָּ יָּה הַ יוֹצֵּ א אֲ ֶשר יֵּצֵּ א ִּמ ַדלְ תֵּ י בֵּ ִּ
אתי בְ שּובִּ י בְ ָּשלוֹם ִּמבְ נֵּי עַ ּמוֹן
לִּ ְק ָּר ִּ
יתהּו ע ֹולָּה:
וְ הָּ יָּה לַיקֹוָּ ק וְ הַ עֲלִּ ִּ
(לד) וַ ָּיבֹא יִּ פְ ָּתח הַ ִּּמ ְצפָּ ה אֶ ל בֵּ ית ֹו
וְ ִּהנֵּה בִּ ת ֹו יֹצֵּ את לִּ ְק ָּראת ֹו בְ תֻ פִּ ים
ּובִּ ְמחֹלוֹת
(לה) וַ יְ ִּהי כִּ ְראוֹת ֹו אוֹתָּ ּה וַ יִּ ְק ַרע אֶ ת
בְ ג ָָּּדיו וַ יֹאמֶ ר אֲ הָּ ּה בִּ ִּתי הַ כְ ֵּרעַ
ִּהכְ ַרעְ ִּתנִּ י וְ אַ ְת הָּ יִּ ית בְ עֹכְ ָּרי וְ ָאנֹכִּ י
יתי פִּ י אֶ ל יְ קֹוָּ ק וְ ֹלא אּוכַל לָּשּוב:
פָּ ִּצ ִּ
(לו) וַ תֹאמֶ ר אֵּ לָּיו ָאבִּ י פָּ ִּציתָּ ה אֶ ת פִּ יָך
אֶ ל יְ קֹוָּ ק ע ֲֵּשה לִּ י כַאֲ ֶשר יָּצָּ א ִּמפִּ יָך
ַאחֲ ֵּרי אֲ ֶשר עָּ ָּשה לְ ָך יְ קֹוָּ ק נְ ָּקמוֹת
מֵּ אֹיְ בֶ יָך ִּמבְ נֵּי עַ ּמוֹן
וַ יֹאמֶ ר אֲ הָּ ּה בִּ ִּתי הַ כְ ֵּרעַ ִּהכְ ַרעְ ִּתנִּ י וְ אַ ְת
הָּ יִּ ית בְּ עֹכְּ ָרי

שאול – שמו"א פי"ד
(כד) וְ ִּאיש יִּ ְש ָּראֵּ ל נִּ גַש בַ יוֹם הַ הּוא
וַ יֹאֶ ל ָּשאּול אֶ ת הָּ עָּ ם לֵּאמֹר ָארּור
הָּ ִּאיש אֲ ֶשר יֹאכַל לֶחֶ ם עַ ד הָּ עֶ ֶרב
וְ נִּ ַק ְמ ִּתי מֵּ אֹיְ בַ י וְ ֹלא טָּ עַ ם כָּל הָּ עָּ ם
לָּחֶ ם :ס
(כז) וְ י ֹונָּתָּ ן ֹלא ָּשמַ ע בְ הַ ְשבִּ יעַ ָאבִּ יו
אֶ ת הָּ עָּ ם וַ יִּ ְשלַח אֶ ת ְקצֵּ ה הַ ּמַ טֶ ה אֲ ֶשר
בְ יָּד ֹו וַ יִּ ְטבֹל אוֹתָּ ּה בְ יַעְ ַרת הַ ְדבָּ ש וַ י ֶָּשב
יָּד ֹו אֶ ל פִּ יו...
ֹלהים
(מד) וַ יֹאמֶ ר ָּשאּול כֹה ַיע ֲֶשה אֱ ִּ
וְ כֹה יו ִֹּסף כִּ י מוֹת ָּתמּות י ֹונָּתָּ ן:
ידה לִּ י
(מג) וַ יֹאמֶ ר ָּשאּול אֶ ל י ֹונָּתָּ ן הַ גִּ ָּ
מֶ ה עָּ ִּשיתָּ ה וַ ַיגֶד ל ֹו י ֹונָּתָּ ן ַויֹאמֶ ר טָּ עֹם
טָּ עַ ְמ ִּתי בִּ ְקצֵּ ה הַ ּמַ טֶ ה אֲ ֶשר בְ י ִָּּדי ְמעַ ט
ְדבַ ש ִּהנְ נִּ י ָאמּות:
ָארץ
(כט) וַ יֹאמֶ ר י ֹונָּתָּ ן עָ כַ ר ָאבִּ י אֶ ת הָּ ֶ
ְראּו נָּא כִּ י אֹרּו עֵּ ינַי כִּ י טָּ עַ ְמ ִּתי ְמעַ ט
ְדבַ ש הַ זֶ ה:

העם מציל את יונתן
שמואל א יד
שמואל א יא
(יב) וַ יֹאמֶ ר הָּ עָּ ם אֶ ל ְשמּואֵּ ל ִּמי הָּ אֹמֵּ ר ָּשאּול יִּ ְמֹלְך (מה) וַ יֹאמֶ ר הָּ עָּ ם אֶ ל ָּשאּול הֲ י ֹונָּתָּ ן יָּמּות אֲ ֶׁׁשר
עָּ לֵּינּו ְתנּו הָּ אֲ נ ִָּּשים ּונְ ִּמיתֵּ ם( :יג) וַ יֹאמֶ ר ָּשאּול ֹלא עָ ָשה הַ יְּ ׁשּועָ ה הַ גְּ דוֹלָה הַ זֹאת בְּ יִּ ְּש ָראֵ ל חָּ לִּ ילָּה חַ י
ֹלהים
ַארצָּ ה כִּ י עִּ ם אֱ ִּ
קוָק ְּתׁשּועָ ה יְ קֹוָּ ק ִּאם יִּ פֹל ִּמ ַשע ֲַרת רֹאש ֹו ְ
יּומַ ת ִּאיש בַ יוֹם הַ זֶ ה כִּ י הַ ּיוֹם עָ ָשה יְּ ֹ
עָ ָשה הַ ּיוֹם הַ זֶׁה וַ יִּ פְ דּו הָּ עָּ ם אֶ ת י ֹונָּתָּ ן וְ ֹלא מֵּ ת :ס
בְּ יִּ ְּש ָראֵ ל:

