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 פר' נבל הכרמלי -פרק כ"ה 
 והוא כלבי

 
 שםרש"י  .1

 :מבית כלב -)ג( והוא כלבי 
 

 שםרד"ק  .2

היו"ד ליחס לפי שהיה ממשפחת כלב קראו  -והוא כלבי 
 כן וכת"י והוא מדבית כלב

והכתיב הוא בוי"ו כלבו ואפשר לפרש הכ"ף לשמוש כפי 
 כמו שהיה לבו רע מראה מעשיו רעיםהכתיב ר"ל כן היה 

כי יש בני אדם מעשיהם נאים ולבם רע והוא היה תוכו 
 ...כברו וברו כתוכו

 :יחסו לכלבויש לפרש כלבי מענין גריעות מעשיו 
 

 שופטים פרק א .3

ם ֶחְברֹון  ב ְבֶחְברֹון ְושֵּ ֶלְך ְיהּוָדה ֶאל ַהְכַנֲעִני ַהיֹושֵּ )י( ַויֵּ
ַשי ְואֶ  ת ֲאִחיַמן ְוֶאת ַתְלָמי:  ְלָפִנים ִקְרַית ַאְרַבע ַוַיכּו ֶאת שֵּ

ם ְדִביר ְלָפִנים ִקְרַית  י ְדִביר ְושֵּ ֶלְך ִמָשם ֶאל יֹוְשבֵּ )יא( ַויֵּ
ֶפר:  )יב( ַוֹיאֶמר  ֵלבסֵּ ֶפר ּוְלָכָדּה  כָּ ֲאֶשר ַיֶכה ֶאת ִקְרַית סֵּ

ל  ֶבן ְוָנַתִתי לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבִתי ְלִאָשה:  )יג( ַוִיְלְכָדּה ָעְתִניאֵּ
ב ַהָקֹטן ִמֶמּנּו ַוִיֶתן לֹו ֶאת ַעְכָסה ִבתֹו ְלִאָשה:   ְקַנז ֲאִחי ָכלֵּ
ת ָאִביָה ַהָשֶדה  אֵּ הּו ִלְשאֹול מֵּ )יד( ַוְיִהי ְבבֹוָאּה ַוְתִסיתֵּ
ב ַמה ָלְך:  )טו( ַוֹתאֶמר  ַעל ַהֲחמֹור ַוֹיאֶמר ָלּה ָכלֵּ ַוִתְצַנח מֵּ

ִניִכי  לֹו ָהָבה ִלי ְבָרָכה ְוָנַתָתה ִלי גֹֻּּלת ָמִים  ֶאֶרץ ַהֶנֶגב ְנַתתָּ
ת גֹֻּּלת ַתְחִתית: ת גֹֻּּלת ִעִלית ְואֵּ  ַוִיֶתן ָלּה ָכלֵּב אֵּ

 

 שמואל א פרק ל .4

י ִמֶזה ָאָתה ַוֹיאֶמר ַנַער  )יג( ַוֹיאֶמר לֹו ָדִוד ְלִמי ַאָתה ְואֵּ
ִק  ִני ֲאֹדִני ִכי ָחִליִתי ַהיֹום ִמְצִרי ָאֹנִכי ֶעֶבד ְלִאיש ֲעָמלֵּ י ַוַיַעְזבֵּ

ִתי ְוַעל ֲאֶשר ִליהּוָדה   ְשֹלָשה: )יד( ֲאַנְחנּו ָפַשְטנּו ֶנֶגב ַהְכרֵּ
ֵלב ֶנֶגבְוַעל  ש: כָּ  ְוֶאת ִצְקַלג ָשַרְפנּו ָבאֵּ

 

 דברי הימים א פרק ב .5

םְוֶאת  ְיַרְחְמֵאל)ט( ּוְבנֵּי ֶחְצרֹון ֲאֶשר נֹוַלד לֹו ֶאת  ְוֶאת  רָּ
י ם)י(   :ְכלּובָּ הֹוִליד ֶאת ַעִמיָנָדב ְוַעִמיָנָדב הֹוִליד ֶאת  ְורָּ

י ְיהּוָדה: )יא( ְוַנְחשֹון הֹוִליד ֶאת ַשְלָמא  ַנְחשֹון ְנִשיא ְבנֵּ
ד  ְוַשְלָמא הֹוִליד ֶאת ֹבַעז: ד ְועֹובֵּ )יב( ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת עֹובֵּ

 הֹוִליד ֶאת ִיָשי:
 

 ב:גרושלמי סנהדרין פרק י .6

 ְיַרְחְמֵאלשלשה בנים היו לחצרון דכתיב ּוְבנֵּי ֶחְצרֹון ֶאת 
םְוֶאת  יְוֶאת  רָּ הא נבל ... ורם הוליד את עמינדב... . ְכלּובָּ

 אתי מן דכלובי. והוא כלובי דאתי מן כלובי.

 


