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 גורלו של יונתןו -פרשת או"ח  -מה -יד:לושמו"א 
 

   יד א שמואל ג"רלב
 חקר שלא מפני אם זה אחר שיראה כמו לעון לו נחשב זה ועם השבועה שמע לא כי יונתן ממנו ולקח

 נדר בסבת לא אם להיות נכון היה לא וזה מהעם פיו אל ידו משיג שאין רואה היה כבר כי קודם בזה
 אכל שאם וחשב הארץ את אבי עכר כאמרו הזאת ההשבעה על אביו שגנה מפני אם ביניהם והסכמה

  בפלשתים המכה זה מפני ותרב יותר מתחזקים היו אויביו משלל העם
 

  יד פרק א שמואל ק"רד
 נענה לא למה כ"א אביו בהשביע שמע לא ויונתן עליו' מעי והכתוב יהונתן בזה ששגג אחרי לשאול ויש

 אומרים היו כי היה שוגג כי לעם' הראו בעבור ל"ז סעדיה רב הגאון פירש, ותומים באורים שאול
 היו לא העם וכל נענש היה אחר היה ואילו נענש ולא החרם על עבר המלך בן כי בדבר יש פנים משוא

 להפיל הוצרכו ותומים באורים שאול נענה לא וכאשר השבועה בשעת יונתן שם היה לא כי יודעים
 השבועה בשעת שם היה לא כי ומצאו ודרשו וחקרו יהונתן על ונפל החטא היה מי על/ גורלות/ גורלו
 ...מות משפט עליו ואין היה שוגג כי עליו העם כל טענו

 
 שמו"א פי"ד –שאול  שופטים פי"א -יפתח  הקבלות

 שבועת מנהיג
)מחשש תבוסה 

 במלחמה(

ַדר( ל) ח ַויִּ ְפתָּ ק ֶנֶדר יִּ ם ַוֹיאַמר ַליֹקוָּ  אִּ
ן נָּתֹון תֵּ י ַעּמֹון ְבנֵּי ֶאת תִּ דִּ ( לא)  :ְביָּ

יָּה א ְוהָּ א ֲאֶשר ַהיֹוצֵּ י יֵּצֵּ ַדְלתֵּ י מִּ יתִּ  בֵּ
י אתִּ ְקרָּ י לִּ לֹום ְבשּובִּ ְבנֵּי ְבשָּ  ַעּמֹון מִּ

יָּה ק ְוהָּ הּו ַליֹקוָּ יתִּ  :עֹולָּה ְוַהֲעלִּ

יש( כד) ל ְואִּ אֵּ ְשרָּ ַגש יִּ  ַההּוא ַביֹום נִּ
אּול ַוֹיֶאל ם ֶאת שָּ עָּ  ָארּור לֵּאֹמר הָּ

יש אִּ ֶעֶרב ַעד ֶלֶחם ֹיאַכל ֲאֶשר הָּ  הָּ
י ַקְמתִּ ֹאְיַבי ְונִּ ַעם ְוֹלא מֵּ ל טָּ ם כָּ עָּ  הָּ

ֶחם  ס: לָּ

 ילוד ביתו של
המנהיג עובר על 

 שבועתו

ח ַויָֹּבא( לד) ְפתָּ ה יִּ ְצפָּ יתוֹ  ֶאל ַהּמִּ  בֵּ
נֵּה תוֹ  ְוהִּ את בִּ אתוֹ  ֹיצֵּ ְקרָּ ים לִּ  ְבֻתפִּ

ְמֹחלֹות  ּובִּ

ן( כז) ַמע ֹלא ְויֹונָּתָּ יעַ  שָּ יו ְבַהְשבִּ  ָאבִּ
ם ֶאת עָּ ְשַלח הָּ ה ֶאת ַויִּ  ֲאֶשר ַהַּמֶטה ְקצֵּ

ְטֹבל ְביָּדוֹ  ּה ַויִּ ש ְבַיְעַרת אֹותָּ  ַויֶָּשב ַהְדבָּ
יו ֶאל יָּדוֹ   ...פִּ

מנהיג גוזר עליו 
 משפט מוות

י( לה) ְראֹותוֹ  ַוְיהִּ ּה כִּ ְקַרע אֹותָּ  ֶאת ַויִּ
יו דָּ ּה ַוֹיאֶמר ְבגָּ י ֲאהָּ תִּ עַ  בִּ  ַהְכרֵּ

י נִּ ְכַרְעתִּ ית ְוַאְת  הִּ יִּ י הָּ י ְבֹעְכרָּ  ְוָאֹנכִּ
י יתִּ צִּ י פָּ ק ֶאל פִּ  :לָּשּוב אּוַכל ְוֹלא ְיֹקוָּ

אּול ַוֹיאֶמר( מד) ים ַיֲעֶשה ֹכה שָּ  ֱאֹלהִּ
ף ְוֹכה י יֹוסִּ מּות מֹות כִּ ן תָּ  :יֹונָּתָּ

הילד מקבל על 
 את דינועצמו 

יו ַוֹתאֶמר( לו) לָּ י אֵּ ה ָאבִּ יתָּ צִּ יָך ֶאת פָּ  פִּ
ק ֶאל ה ְיֹקוָּ י ֲעשֵּ א ַכֲאֶשר לִּ יָך יָּצָּ פִּ  מִּ

י ה ֲאֶשר ַאֲחרֵּ שָּ ק ְלָך עָּ מֹות ְיֹקוָּ  ְנקָּ
ֹאְיֶביָך ְבנֵּי מֵּ  ַעּמֹון מִּ

אּול ַוֹיאֶמר( מג) ן ֶאל שָּ ה יֹונָּתָּ ידָּ י ַהגִּ  לִּ
ה ֶמה יתָּ שִּ ן לוֹ  ַוַיֶגד עָּ ֹעם ַוֹיאֶמר יֹונָּתָּ  טָּ

י ַעְמתִּ ה טָּ ְקצֵּ י ֲאֶשר ַהַּמֶטה בִּ דִּ  ְמַעט ְביָּ
י ְדַבש ְננִּ  :ָאמּות הִּ

 לשון "ע.כ.ר"
ּה ַוֹיאֶמר י ֲאהָּ תִּ עַ  בִּ י ַהְכרֵּ נִּ ְכַרְעתִּ  ְוַאְת  הִּ

ית יִּ ָרי הָּ ֹעכְּ  בְּ
ן ַוֹיאֶמר( כט) י ָעַכר יֹונָּתָּ ָאֶרץ ֶאת ָאבִּ  הָּ

י נָּא ְראּו יַני ֹארּו כִּ י עֵּ י כִּ ַעְמתִּ  ְמַעט טָּ
 :ַהֶזה ְדַבש

 
 העם מציל את יונתן

 יא א שמואל
ם ַוֹיאֶמר( יב) עָּ ל ֶאל הָּ י ְשמּואֵּ ר מִּ ֹאמֵּ אּול הָּ ְמֹלְך שָּ  יִּ

ינּו לֵּ ים ְתנּו עָּ ֲאנָּשִּ ם הָּ יתֵּ אּול ַוֹיאֶמר( יג)  :ּוְנמִּ  ֹלא שָּ
יש יּוַמת י ַהֶזה ַביֹום אִּ ֹקָוק ָעָשה ַהּיוֹם כִּ ׁשּוָעה יְּ  תְּ

ָרֵאל שְּ יִּ  :בְּ

 יד א שמואל
ם ַוֹיאֶמר( מה) עָּ אּול ֶאל הָּ ן שָּ ר יָּמּות ֲהיֹונָּתָּ  ֲאׁשֶׁ

ׁשּוָעה ָעָשה דוָֹלה ַהיְּ ָרֵאל ַהֹזאת ַהגְּ שְּ יִּ ילָּה בְּ לִּ  ַחי חָּ
ק ם ְיֹקוָּ ֹפל אִּ ַשֲעַרת יִּ ה ֹראשוֹ  מִּ י ַאְרצָּ ם כִּ ים עִּ  ֱאֹלהִּ
ה ַהּיוֹם ָעָשה ְפדּו ַהזֶׁ ם ַויִּ עָּ ן ֶאת הָּ ת ְוֹלא יֹונָּתָּ  ס: מֵּ

 
 


