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 שאול, יונתן והעם - (2) ד"פרק י

 חנן פורתהרב 

 

שלטו יונתן ונושא כליו, בעוז גבורתם וגם בתבונתם, שינו את פני המערכה לאחר שעד אותה תקופה 

גיעה עד שאול, גדולה של הפלשתים שה. הם היו המחוללים של המנוסה הבישראלהפלשתים 

 ל דמויותיהן של שאול ויונתן כפי שהןהפעם עפוקד על העם לרדוף. נעמוד ושבעקבותיה שאול 

]שמואל א יד, המקרא מספר כך זאת, על היתרונות ועל החסרונות שלהן. מצטיירות מתוך המערכה ה

 :יט[-טו

ַגז ָהָאֶרץ ַותְּ  דּו ַגם ֵהָמה ַוִתרְּ ִחית ָחרְּ ַהַמשְּ ָכל ָהָעם ַהַמָצב וְּ ִהי ֲחָרָדה ַבַמֲחֶנה ַבָשֶדה ּובְּ י הִ )טו( ַותְּ

ג ַוֵיֶלְך ַוֲהֹלם: פ  ן ָנמוֹּ ִהנֵה ֶהָהמוֹּ ָיִמן וְּ ַעת ִבנְּ ִגבְּ ָשאּול בְּ ִפים לְּ אּו ַהצֹּ ַדת ֱאֹלִהים: )טז( ַוִירְּ ֶחרְּ לְּ

ִהנֵה דּו וְּ קְּ אּו ִמי ָהַלְך ֵמִעָמנּו ַוִיפְּ דּו ָנא ּורְּ אֶמר ָשאּול ָלָעם ֲאֶשר ִאתוֹּ ִפקְּ שֵ  )יז( ַויֹּ נֹּ ָנָתן וְּ א ֵאין יוֹּ

נֵי  ֵכָליו: ם ַההּוא ּובְּ ן ָהֱאֹלִהים ַביוֹּ ן ָהֱאֹלִהים ִכי ָהָיה ֲארוֹּ אֶמר ָשאּול ַלֲאִחָיה ַהִגיָשה ֲארוֹּ )יח( ַויֹּ

ְך ָוָרב פ ִתים ַוֵיֶלְך ָהלוֹּ ִלשְּ ַמֲחנֵה פְּ ן ֲאֶשר בְּ ֶהָהמוֹּ ֵהן וְּ ִהי ַעד ִדֶבר ָשאּול ֶאל ַהכֹּ ָרֵאל: )יט( ַויְּ  ִישְּ

ף ָיֶדָך:  ַויֹּ  ֵהן ֱאסֹּ  אֶמר ָשאּול ֶאל ַהכֹּ

אל, אבל מתרגם 'קריב אפודא' שמשמע שהוא כן יש ונתןידיברנו על הנקודה של 'אסוף ידך' שאמנם 

פתוח האורים והתומים כי אין זמן לשאול לשימנע מלו אומר הוא  כדברי המצודות, ,פשוטו של מקראב

 :כג[-]כסיפור נמשיך ונתבונן ב .שלו לזלזולגם ובמידת מה בהם. בצעד זה יש איתות לפזיזות של שאול 

הּומָ  ֵרֵעהּו מְּ ָתה ֶחֶרב ִאיש בְּ ִהנֵה ָהיְּ ָחָמה וְּ אּו ַעד ַהִמלְּ ָכל ָהָעם ֲאֶשר ִאתוֹּ ַוָיבֹּ ה )כ( ַוִיָזֵעק ָשאּול וְּ

ש ל ִשלְּ מוֹּ ֶאתְּ ִתים כְּ ִלשְּ ִרים ָהיּו ַלפְּ ָהִעבְּ ד: )כא( וְּ אֹּ ָלה מְּ דוֹּ ַגם גְּ ם ֲאֶשר ָעלּו ִעָמם ַבַמֲחֶנה ָסִביב וְּ וֹּ

ַרִים  ַהר ֶאפְּ ִאים בְּ ַחבְּ ָרֵאל ַהִמתְּ ל ִאיש ִישְּ כֹּ ָנָתן: )כב( וְּ יוֹּ ָרֵאל ֲאֶשר ִעם ָשאּול וְּ ת ִעם ִישְּ יוֹּ ֵהָמה ִלהְּ

ָחמָ  קּו ַגם ֵהָמה ַאֲחֵריֶהם ַבִמלְּ בְּ ִתים ַוַידְּ ִלשְּ עּו ִכי ָנסּו פְּ ַשע ָשמְּ ם ַההּוא ֶאת  ה'ה: )כג( ַויוֹּ ַביוֹּ

ָרה ֶאת ֵבית ָאֶון:   ָחָמה ָעבְּ ַהִמלְּ ָרֵאל וְּ  ִישְּ

ב אֹו  ה'ֵאין ל  "עצמו אומר לנערו  יונתןבן שאול. כמו ש יונתןהוא לישועתו שלוחו של ה'  יע  ְבר  ְעצֹור ְלהֹושִׁ מ 

ְמָעט במערכה מול דוד ם לזכותו של יומה במובן מסויבמערכה זו ד יונתן. זכותו הגדולה של ]פסוק ו[" בִׁ

 :ל[-]כדממשיך הסיפור  פלשתים עם גלית.

אַכל ֶלֶחם  ר ָארּור ָהִאיש ֲאֶשר יֹּ ֶאל ָשאּול ֶאת ָהָעם ֵלאמֹּ ם ַההּוא ַויֹּ ָרֵאל ִנַגש ַביוֹּ ִאיש ִישְּ )כד( וְּ

ֹלא ָטַעם ָכל ָהָעם לָ  ַבי וְּ יְּ ִתי ֵמאֹּ ִנַקמְּ ַבש ַעל ַעד ָהֶעֶרב וְּ ִהי דְּ ָכל ָהָאֶרץ ָבאּו ַבָיַער ַויְּ ֶחם: ס )כה( וְּ

ֵאין ַמִשיג ָידוֹּ ֶאל ִפיו ִכי ָיֵרא ָהָעם אֶ  ָבש וְּ ִהנֵה ֵהֶלְך דְּ א ָהָעם ֶאל ַהַיַער וְּ נֵי ַהָשֶדה: )כו( ַוָיבֹּ ת פְּ

ִביַע ָאִביו ֶאת  ַהשְּ ָנָתן ֹלא ָשַמע בְּ יוֹּ ֻבָעה: )כז( וְּ ָידוֹּ ַהשְּ ֵצה ַהַמֶטה ֲאֶשר בְּ ַלח ֶאת קְּ ָהָעם ַוִישְּ

ָבש ַוָיֶשב ָידוֹּ ֶאל פִ  ַרת ַהדְּ ַיעְּ ָתּה בְּ ל אוֹּ בֹּ ָנה ֵעיָניו:ַוִיטְּ רְּ אֶמר  יו ַוָתאֹּ )כח( ַוַיַען ִאיש ֵמָהָעם ַויֹּ

אכַ  ר ָארּור ָהִאיש ֲאֶשר יֹּ ִביַע ָאִביָך ֶאת ָהָעם ֵלאמֹּ ֵבַע ִהשְּ ם ַוָיַעף ָהָעם: )כט( ַהשְּ ל ֶלֶחם ַהיוֹּ

ַבש ַהֶזה: )ל( ַאף ִכי  ַעט דְּ ִתי מְּ רּו ֵעיַני ִכי ָטַעמְּ אּו ָנא ִכי אֹּ ָנָתן ָעַכר ָאִבי ֶאת ָהָאֶרץ רְּ אֶמר יוֹּ ַויֹּ

ָתה ַמָכה בַ  ָביו ֲאֶשר ָמָצא ִכי ַעָתה ֹלא ָרבְּ יְּ ַלל אֹּ ם ָהָעם ִמשְּ ל ָאַכל ַהיוֹּ ִתים:לּוא ָאכֹּ ִלשְּ  פְּ
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, אילו היה יודע שאביו השביע את השבועה הוא לא היה עובר יונתןיתכן מאוד שלמרות ביקורתו של 

הלא גם אותו אדם שאומר 'השבע השביע אביך' צופן קצת  עליה גם אם הוא איננו סבור שהיא ראויה.

ייפות. מצד אחד ברור שהפקודה היא שהביאה לעבכך ביקורת בדבריו כשהוא אומר 'ויעף העם' ורומז 

מצד שני הוא איננו אך לא ידע על הפקודה ואי אפשר להאשים אותו שעבר במזיד על דברי אביו,  ונתןשי

 מהסס למתוח ביקורת, אפילו בקול רם, כלפי אביו.

 :]פסוק לא[המקרא ממשיך 

ָמש ַאָיֹלָנה ַוָיַעף הָ  ִתים ִמִמכְּ ִלשְּ ם ַההּוא ַבפְּ ד:ַוַיכּו ַביוֹּ אֹּ  ָעם מְּ

: בפסוקים תשישות כוח בגלל חוסר אכילה או שתיה. למשל עייף במקרא מקפלת בתוכה גםהמילה 

ָשֶדה וְהּוא ָעיֵףו יָבֹא ֵעָשו מִׁ " ֶזה כִׁי ָעיֵף ָאנֹכִׁי .ן ה  ן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ה  יֵטנִׁי נָא מִׁ ְלעִׁ " ו יֹאֶמר ֵעָשו ֶאל י ֲעקֹב ה 

י ְבֶאֶרץ צִׁיָה וְָעיֵף ְבלִׁי ָמיִׁםֱאֹלהִׁ ". ל[-]בראשית כה, כט ּה ְלָך ְבָשרִׁ י ָכמ  ֲחֶרךָ ָצְמָאה ְלָך נ ְפשִׁ ָתה ֲאש  " ים ֵאלִׁי א 

י ְכֶאֶרץ ֲעיֵָפה ְלָך ֶסָלה . "]תהלים סג, ב[ י ֵאֶליָך נ ְפשִׁ י יָד  ְשתִׁ 'ארץ עיפה' פירושה ארץ ללא  -קמג, ו[ שם ]" ֵפר 

 מים. 

 :]פסוק לב[ לא כהלכהאכילה שמגיעה אז 

אַכל ָהָעם ַעל ַהָדם: ָצה ַויֹּ ֲחטּו ָארְּ נֵי ָבָקר ַוִישְּ אן ּוָבָקר ּובְּ חּו צֹּ  ַוַיַעט ָהָעם ֶאל שלל ַהָשָלל ַוִיקְּ

מעין עבודה ה פה תאפשרות אחת שהיכמה אפשרויות: הציע מה פשר האכילה על הדם? אפשר ל

שלא נעשתה פה שחיטה  נוספת היא. אפשרות ]ויקרא יז[ כמו שאנחנו יודעים מפרשת אחרי מות זרה,

 :]שם[ כהלכה, כדברי הרד"ק

דם נגר ומתמצ' יפה שהיו מכינים הבשר בחפזון כי היו רעבים היו שוחטים בארץ ולא היה ה

 '.והיה נבלע בבש

 :לה[-]לג. ממשיך המקרא מתוך מעשהו של שאול קצת יותר נראה כמו הפירוש הראשון

ִטאים לַ )לג( ַוַיגִ  ר ִהנֵה ָהָעם חֹּ ָשאּול ֵלאמֹּ ם  ה'ידּו לְּ ּלּו ֵאַלי ַהיוֹּ ֶתם גֹּ ַגדְּ אֶמר בְּ ל ַעל ַהָדם ַויֹּ ֶלֱאכֹּ

ֵיהּו  ִאיש שְּ רוֹּ וְּ ֶתם ָלֶהם ַהִגישּו ֵאַלי ִאיש שוֹּ אֶמר ָשאּול ֻפצּו ָבָעם ַוֲאַמרְּ ָלה: )לד( ַויֹּ דוֹּ ֶאֶבן גְּ

ֶתם ָבֶזה ַואֲ  ַחטְּ אּו לַ ּושְּ ֹלא ֶתֶחטְּ ֶתם וְּ ָלה  ה'ַכלְּ ָידוֹּ ַהַּליְּ רוֹּ בְּ ל ֶאל ַהָדם ַוַיִגשּו ָכל ָהָעם ִאיש שוֹּ ֶלֱאכֹּ

ֵבַח לַ  ֲחטּו ָשם: )לה( ַוִיֶבן ָשאּול ִמזְּ ֵבַח לַ  ה'ַוִישְּ ת ִמזְּ נוֹּ תוֹּ ֵהֵחל ִלבְּ  : פה'אֹּ

עצמו שליח ציבור. הוא השוחט וכל רואים ששאול שהוא איש שמקפיד על מצוותיה של תורה רואה את 

אם כדי לפתור את הדברים משמץ של עבודה ואם כדי לפתור אותם  -העם מגישים אליו לשחוט 

שאול סבור בצדק שצריך לנצל את ההזדמנות ולהשלים את המלאכה,  משחיטה שאינה כשרה.

ד כ ּלֹוָתם"בבחינת  יֵגם וְֹלא ָאשּוב ע  שִׁ  :]פסוק לו[, ולכן הוא אומר ]תהלים יח, לח[ "ֶאְרּדֹוף אֹויְב י וְא 

ֵאר ָבֶהם ִאיש  ֹלא ַנשְּ ֶקר וְּ ר ַהבֹּ ָזה ָבֶהם ַעד אוֹּ ָנבֹּ ָלה וְּ ִתים ַליְּ ִלשְּ ָדה ַאֲחֵרי פְּ אֶמר ָשאּול נֵרְּ ַויֹּ

ֵעיֶניָך ֲעֵשה ס ב בְּ רּו ָכל ַהטוֹּ אמְּ  ַויֹּ

עמוס, יום של צום ורעב. העם לא יכול  נראה שהעם לא כל כך להוט לרדוף בלילה, אחרי יום כל כך

 ילכו אחריו.הם לא תהיה להם ברירה וילך שאם הוא לו הוא הם אומרים כל שלעמוד כנגדו, אבל 

 :מה[-]לואת המשך הסיפור מתאר המקרא 

ַאל ָשאּול ֵבאֹלִהים ַהֵאֵרד ַאֲחרֵ  ָבה ֲהֹלם ֶאל  ָהֱאֹלִהים: )לז( ַוִישְּ רְּ ֵהן ִנקְּ אֶמר ַהכֹּ ִתים ַויֹּ ִלשְּ י פְּ

עּו  ת ָהָעם ּודְּ ל ִפנוֹּ שּו ֲהֹלם כֹּ אֶמר ָשאּול גֹּ ם ַההּוא: )לח( ַויֹּ ֹלא ָעָנהּו ַביוֹּ ָרֵאל וְּ ַיד ִישְּ נֵם בְּ ֲהִתתְּ

ם: )לט( ִכי ַחי  את ַהיוֹּ ָתה ַהַחָטאת ַהזֹּ אּו ַבָמה ָהיְּ נוֹּ בְּ  ה'ּורְּ ָרֵאל ִכי ִאם ֶישְּ ִשיַע ֶאת ִישְּ ָנָתן ַהמוֹּ יוֹּ
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ֵעֶבר ֶאָחד ַוֲאִני  יּו לְּ ָרֵאל ַאֶתם ִתהְּ אֶמר ֶאל ָכל ִישְּ נֵהּו ִמָכל ָהָעם: )מ( ַויֹּ ֵאין עֹּ ת ָימּות וְּ ִני ִכי מוֹּ בְּ

אֶמר ָשאּו ֵעיֶניָך ֲעֵשה: ס )מא( ַויֹּ ב בְּ רּו ָהָעם ֶאל ָשאּול ַהטוֹּ אמְּ ֵעֶבר ֶאָחד ַויֹּ ֶיה לְּ ִני ִנהְּ ָנָתן בְּ יוֹּ ל וְּ

אֶמר ָשאּול ַהִפילּו  ה'ֶאל  ָהָעם ָיָצאּו: )מב( ַויֹּ ָשאּול וְּ ָנָתן וְּ ָרֵאל ָהָבה ָתִמים ַוִיָּלֵכד יוֹּ ֱאֹלֵהי ִישְּ

ָנָתן ַהִגיָדה ִּלי ֶמה ָעִשיָתה ַוַיגֶ  אֶמר ָשאּול ֶאל יוֹּ ָנָתן: )מג( ַויֹּ ִני ַוִיָּלֵכד יוֹּ ָנָתן בְּ ד לוֹּ ֵביִני ּוֵבין יוֹּ

ַבש י ַעט דְּ ָיִדי מְּ ֵצה ַהַמֶטה ֲאֶשר בְּ ִתי ִבקְּ ם ָטַעמְּ אֶמר ָטעֹּ ָנָתן ַויֹּ ִני ָאמּותוֹּ אֶמר ָשאּול ִהנְּ : )מד( ַויֹּ

ָנָתן ָימּות  אֶמר ָהָעם ֶאל ָשאּול ֲהיוֹּ ָנָתן: )מה( ַויֹּ ת ָתמּות יוֹּ ִסף ִכי מוֹּ ה יוֹּ כֹּ ה ַיֲעֶשה ֱאֹלִהים וְּ כֹּ

ָרֵאל ָחִליָלה ַחי ֲאֶשר ָעָשה ַהיְּ  ִישְּ את בְּ ָלה ַהזֹּ דוֹּ ָצה ִכי ִעם  ה'שּוָעה ַהגְּ אשוֹּ ַארְּ ל ִמַשֲעַרת רֹּ ִאם ִיפֹּ

ֹלא ֵמת: ס ָנָתן וְּ דּו ָהָעם ֶאת יוֹּ ם ַהֶזה ַוִיפְּ  ֱאֹלִהים ָעָשה ַהיוֹּ

ות במערכה להעריך את הדמויוזהו סיפור טעון וקשה מאוד. ננסה לפענח את המסרים שעולים ממנו 

'ולא ענהו ביום  -הזאת. על פניו נראה שיש כאן משהו שלא מובן די הצורך. שאול שואל באורים ותומים 

, אבל מה פתאום מתמקד ועושה גורל כביכול אין השכינה שורה. שאול אוסף את כל העם -ההוא' 

 ?יונתןהמבט על 

וא בנו של ה יונתןטפח ומכסה טפחיים. הוא מגלה שתי תובנות: האחת שנראה שהפסוק הזה מגלה 

עה ולכאורה הוא האחרון שיגזר דינו, אבל מה פתאום שאול מעלה על שאול והוא זה שעשה את התשו

יע  ֶאת יְִׁשָרֵאל כִׁי " :דל שפתיו את המשפט ּמֹושִׁ י ה' ה  ם יְֶשנֹו ְביֹונָָתן ְבנִׁיח  פק שהפסוק . אין ס]פסוק לט[" אִׁ

 ,נראההדבר המשך ן ה. גם מיונתןרומז לכך שגונבה שמועה לאוזנו של שאול על מה שקרה עם 

ּטֹוב ְבֵעינֶיָך ֲעֵשה" שהעם אומרים לו: שכתוב . הרי זו אינה חלוקה שוויונית. לכאורה היה ]פסוק מ[" ה 

ושאול בצד אחד  ונתןילשבטים ואז למשפחות כמו שהיה אצל עכן. מה פתאום שמים את לחלק צריך 

 .יונתןוכל העם בצד אחר? די ברור מכאן שהיה פה איזה חשד שנפל על 

י" :. הוא מצד אחד ממעיט במעשיויונתן. נדקדק בדבריו של יונתןהגורל נופל על  ְמתִׁ ְקֵצה  ,ָטעֹם ָטע  בִׁ

י ֶּטה ֲאֶשר ְביָדִׁ ּמ  ט ְּדב ש ,ה  נְנִׁי " -אותו לתפוס רוצה אביו  אילו על זההוא אומר ש, אבל ]פסוק מג[" ְמע  הִׁ

 . ]פסוק מד[" כִׁי מֹות ָתמּות יֹונָָתן". שאול אומר לו ]שם[" ָאמּות

ם את בן שאול שעשה את התשועה לישראל נגזר עליו כביכול למות. מצד אחד רואי יונתןמחזה מזעזע. 

אי אמר מלכותא " כדברי שמואל:הוא לא נושא פנים גם לבנו.  -התוקף האדיר שבדרכו של שאול 

וְָאנֹכִׁי " שאומר: זה מזכיר את הסיפור של יפתח. ]בבא בתרא ג, ב[" עקרנא טורי, עקר טורי ולא הדר ביה

י ֶאל  י פִׁ תה מילה. שאול רוצה לומר יבימי קדם מילה הי .]שופטים יא, לה[" וְֹלא אּוכ ל ָלשּוב ה'ָפצִׁיתִׁ

, יונתןנו. זה לא שיש כאן קהות חושים וחוסר אהבה לשהעניין הממלכתי עומד לפני העניין הפרטי של ב

 אלא ששאול הוא ממלכתי.

ך כל הסיפור. אם לפני כן לא הביאו את לאורשאול הוא אדם מאוד קיצוני וגם חפוז בהכרעותיו. רואים ז

ישואז הוא מתואר "לו מנחה ובוזים אותו  ֲחרִׁ י ְכמ  יצטלה פה בשעה שניתנת לו הא ,]שמואל א י, כז[" ו יְהִׁ

 חריפות עד הסוף.בכל העוצמות וההוא הולך עם הדברים 

את בנו אם עבר על השבועה, רואה זאת גם להמית במוכנות שלו יבחן שהוא מתוך הבנה שאול, 

 הוא סבר לשם שמים שאין מנוס בנקודה הזאת. כמו יפתח שחשב שאין מוצא.נקודת מבחן. כ

הוא לא מוכן להיכנע כביכול לגחמותיו קודת רתיחה שנעד עכשיו העם היה פסיבי, אבל כאן הוא מגיע ל

י " :אומר. הוא של שאול זֹאת ְביְִׁשָרֵאל ָחלִׁיָלה ח  ְגדֹוָלה ה  יְשּוָעה ה  ם יִׁפֹל  ה'ֲהיֹונָָתן יָמּות ֲאֶשר ָעָשה ה  אִׁ

ֶזה ו יְִׁפּדּו ָהעָ  יֹום ה  ים ָעָשה ה  ם ֱאֹלהִׁ ת רֹאשֹו ַאְרָצה כִׁי עִׁ ֲער  ש   . ]פסוק מה[" ם ֶאת יֹונָָתן וְֹלא ֵמתמִׁ
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האם היתה עמידה פרונטאלית מול שאול, או שהיתה איזו  - יונתןלא ברור די הצורך כיצד פדו העם את 

, וכנראה גם הלך אל פנחס שיתיר לו את נדרו לאהוא חז"ל אומרים שעל יפתח קונסטרוקציה הלכתית. 

 . כאן היה ניתן למצוא פתח כלשהו

 :]שמואל א, קיח[מובא שמעוני בילקוט 

ר' אלעזר אומר נתנו ישראל משקלו זהב ופדאוהו, אר"י וכי לחם אכל והלא לא אכל לחם 

אלא דבש. ריש לקיש אמר וכי אכל והלא מיטעם טעם לא כן אמר רב חסדא בן עוירא 

המטעמת אין בה לא משום אכילה ולא משום שתיה ולא משום הפסקת תענית ואינה טעונה 

 .אמרו טעמא ויפדו העם את יונתן ולא מת ברכה

ששמו של ר' אלעזר הפירוש הראשון  יונתן.איך העם פדו את הסברים חכמים מנסים למצוא כמה 

משקלו זהב. העם סבור שיש פה חרם שלא מתייחס לאיש אלא לשוויו. פירושו של ר' יוחנן קשה כי 

יונתן אשר יותר מכן, כאף רק ללחם של דגן.  דווקא מתייחס וברור שהביטוי 'לחם' הוא ביטוי כולל ולא

יֹום " :טועם מן הדבש האיש אומר לו יש ֲאֶשר יֹאכ ל ֶלֶחם ה  ְשבִׁיע  ָאבִׁיָך ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ָארּור ָהאִׁ ְשֵבע  הִׁ ה 

ף ָהָעם ור ברור שהוא סבור שאכילת הדבש כלולה באיס" וָעכ ר ָאבִׁי ֶאת ָהָאֶרץמשיב לו: "יונתן ". ו יָע 

וסותרת אותו. על כן ריש לקיש לא מסתפק בתשובתו של ר' יוחנן ואומר שהוא רק טעם. זה מתאים 

 . ]פסוק מג[ עצמו שאומר 'טעם טעמתי' יונתןלדברי 

לומר הוא לא היה ראוי שימות. הדבר הכי פשוט  יונתןלמה במקרה של כבר רומז את הסיבה המקרא 

 :]פסוק מה[ בשוגג. כך אומר המלבי"םה עבר עלילא ידע על השבועה והוא  יונתןש

אמנם נשאר הקושיא מדוע לא נענה שאול אחר שיהונתן היה שוגג, וכתב מהרי"א שעקר 

מה שלא נענה היה בחטאת עצמו על שעבר את פי ה' בגלגל, ולפי שהתשועה הזאת לא 

י היתה ע"י שאול ובזכותו רק ע"י יונתן וזכותו, לכן לא השיבו כששאל אם ירדוף אחר

פלשתים, להראות שאינו חפץ בו וברדיפתו. והוא חשב שהיה בסבת האכילה, ושאל על 

האוכל, לכן השיבו ה' כדי שידע שלא קצף בעבור האוכל, כי ע"ז השיב, רק בעבור שאול, 

עכ"ד, והוא דוחק מבואר. והעקר שה' חשב לצדיק כזה אשר דבקה בו ההשגחה, השוגג 

החרם היה לו להשתדל אצל אביו שישאל על נדרו ויעקר  כזדון, כי אחר שנגלה לו שעבר על

 .רע, בפרט כי אמר עכר אבי את הארץהנדר למפ

אפילו היתה עילה להתרת נדרו של שאול.  ננסה להעריך את התמונה הכוללת. פשוט הדבר שבאמת

על בסיס העובדה שהוא עשה את הדבר בשוגג ולא  יונתןלפדות את היה ניתן ללא צורך בהתרה 

איזשהו ערעור על עצם השבועה שהשביע אביו. הביטוי החריף  יונתןיד. יחד עם זאת, יש בדברי במז

נשמע באוזני העם יש בו ערעור סמכות של מנהיגות שהוא דבר חמור גם ר אבי את הארץ' ש'עכ

 מת מהווים קריאת תגר כנגד עצם השבועה של שאול. יבמידה מסוי יונתןהדברים של כך שכשלעצמו. 

נעשה בשוגג,  יונתןשהמעשה של אפילו ים דברינו, זה מה שעומד מאחורי הקפידא של שאול. אם כנ

רה עצם העובדה שהוא ערער על השבועה ויכל להביא את העם לבטל את השבועה הוא הדבר שחֹו

פעם ופעמיים והסתייגות העם משאול  ,'ויעף העם' - כפי שהיא עולה מהשטח ,לשאול. הטרוניה הזאת

מערער על השבועה ועל המנהיגות. לכן גם אם  יונתןם שיכך ששאול מרגיש במקום מסוי על יםמלמד

 יונתןזה כשלעצמו דבר ש -הוא מצדיק את המעשה שן והמעשה שלו באופן פורמאלי נעשה בשוגג, כיו

 צריך לשלם עליו את המחיר.

. בסיפור הזה ין קה, ב[]סנהדר" בכל אדם מתקנא, חוץ מבנו ותלמידו" :נוסיף עוד נדבך. חז"ל אומרים

מצד אחד, אין ספק שמי שעל ידו  .ומי יתעטר בה הנצחון למי הזכות עלהשאלה: באופן סמוי ניצבת 
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ומסירות הנפש שלו הם שמהפכים  יונתן. המעשה הכל כך נועז של יונתןעושה הקב"ה את הנס הוא 

יו. לפעמים יש מעשה נועז את הקערה על פיה. מצד שני, שאול הוא המלך. הוא הרודף, והעם בעקבות

של אדם פרטי, אך כשבוחנים את המערכה באופן כולל צריך לתת את הקרדיט למצביא שמוביל את 

 העם. 

מלחמת דוד וגלית. דוד הוא המכה את גלית, ואחר כך בעקבותיו יש מלחמה כמה קווי דמיון ליש פה 

המערכה הוא דוד שמכה את את הפלשתים עד שערי עזה. למעשה מי שמשנה את כף מכה כל העם ש

ְבבָֹתיו" :שרות הנשים ,גלית. כששאול חוזר ֲאָלָפיו וְָדוִׁד ְברִׁ ָכה ָשאּול ב  . זה מביא ]שמואל א יח, ז[" הִׁ

ים"לקנאה של שאול  עומדת השאלה הנוכחית, בסיטואציה  .]שם ח[" נְָתנּו ְלָדוִׁד ְרָבבֹות וְלִׁי נְָתנּו ָהֲאָלפִׁ

 מאוד את שאול. יונתן שעושה את התשועה. זה מקומםשאול מצד של ערעור המנהיגות של 

ם סתירת לחי לשאול. כאילו הם אומרים 'הלכנו אחריך יאם כנים דברינו, דברי העם מהווים בפן מסוי

'. יש כאן תגובה עממית שצומחת , עד כאן!והיינו מוכנים לשמוע את פקודתך גם אם היא היתה חפוזה

מפני שאול אביו. יש לשים לב, שאול נשבע והעם נשבע, ובהקשר הזה  תןיונמלמטה, והעם מגונן על 

 שבועת העם היתה חזקה משבועתו של שאול.

כי הוא מקנא בו, אבל יש  יונתןזה לא ששאול חס וחלילה רוצה להמית את  ,כשרואים את הסיטואציה

אי אפשר לעבור  מבט של שאול ערעור מוחלט על סמכותו שלו. הוא חושב שבמקרה כזההנקודת מפה 

לו שעם כל הכבוד אומר העם לעומתו, כי אם הוא החליט צריך לקיים את החלטתו.  ,על כך לסדר היום

 יש יוצאים מן הכלל.

צום על המשקל של דבר העם. נכון שהוא נסמך גם על טענות פורמאליות, אך יש כאן כאן לימוד עיש 

יה דווקא דרך האורים והתומים. כי אילו מלכתחילה זעקה ספונטאנית של 'לא יכול להיות!'. ה' מוביל אל

'. יש הרבה פעמים אנשי תורה ?!ימות יונתןלא היה הגורל לא היתה צומחת ועולה זעקת העם 'ה

עוקרת את כל הדברים. אחר כך שולפעמים יש זעקה שעולה מן העם ם, ישחושבים דבר מסויוהלכה 

, אבל יש לפעמים דברים שעומדים מעל ומעבר צריך לתת לה גם את הקונסטרוקציה ההלכתיתכמובן 

 . הגיבור האמיתי פה הוא העם.]ברכות מה, א[" פוק חזי מאי עמא דברממש "לגזירות ורואים בחוש איך 

אך עם מסירות נפשו,  יונתןוכן גיבור מלחמה מצביא ישראל,  - כמובן ששאול הוא דמות מרכזית בסיפור

ל המלך, גם על האורים והתומים )שכביכול מובילים גם אם מעל כולם עומד העם שמתגבר גם על שאו

 לא פוסקים בהדיא( ורבונו של עולם אומר כביכול 'נצחוני בני'.


