
 "בן שנה שאול במלכו" –פרק י"ג 
 
 א י"ג"שמו .1
ן( א) נָׁה בֶּ אּול שָׁ כו   שָׁ לְּ מָׁ י בְּ תֵּ ִנים ּושְּ ַלְך שָׁ  ַעל מָׁ

ל אֵּ רָׁ  :ִישְּ
 
 א פסוק יג פרק א שמואל ג"רלב .2
 מן יש הנה -' וגו במלכו שאול שנה בן( א)

 האחת סבות לשתי הפסוק בזה מאד' הזרו
 שיהיה הפשט לפי שנאמר יתכן שלא היא

 שהוא והשנית במלכו לבד שנה בן שאול
 שתי אם כי שאול מלך שלא שנאמר רחוק
 לזה מצורף שעשה הדברים רוב עם שנים
 החזיקו קודם המשחו מעת זמן עמד שכבר

 ...במלוכה
 
  ב"ע כב יומא .3
ן +יג' א שמואל+ נָׁה בֶּ אּול שָׁ כו   שָׁ לְּ מָׁ : הונא רב אמר. בְּ

 . חטא טעם טעם שלא, שנה כבן
 
 ג פרק ביכורים מסכת ירושלמי תלמוד .4

  ג הלכה
 .מכפרת גדולה נשיא חתן חכם תני
 מה זקן פני והדרת תקום שיבה מפני חכם...

 תונו לא בארצכם גר אתכם יגור וכי בתריה' כתי
 חכם אף עונותיו כל על לו מוחלין הגר מה אותו

 .עונותיו כל על לו מוחלין שנתמנה
 בת מחלת את ויקח ישמעאל אל עשו וילך חתן

 והלא[ ד טור סה דף] שמה מחלת וכי' ישמעא
 עונותיו כל לו שנמחלו אלא שמה' בשמ
ן נשיא נָׁה בֶּ אּול שָׁ כו   שָׁ לְּ מָׁ  אלא היה שנה בן וכי בְּ

 .שנה בן כתינוק עונותיו כל על לו שנמחלו
 
  יג פרק( ליינר) רבה עולם סדר .5
ן נָׁה בֶּ אּול שָׁ כו   שָׁ לְּ מָׁ  שמואל, (א יג א שמואל)' וגו בְּ

 הגלגל לפני וירדת שמשחו בשעה לשאול אמר
 נחש והכה ראשונה שנה ירד, (ח י'/ א שמואל/ שם)' וגו

 שמר ולא, ירד שניה, ישראל ומשחוהו, העמוני
( כי) נסכלת שאול אל שמואל ויאמר, הבטחתו

 ואותו, (יג'/ א שמואל/ שם)' וגו[ שמרת( ]שמעת) לא
 שמואל אל' ה ויאמר שנאמר, דוד נמשח הפרק

 ויקח כך ואחר, (א טז'/ א שמואל/ שם)' וגו מתי עד
 ...'וגו השמן קרן את שמואל

 
 א פסוק יג פרק א שמואל י"רש .6
ן( א) נָׁה בֶּ אּול שָׁ כו   שָׁ לְּ מָׁ  ל"ז רבותינו אמרו - בְּ

 בן לפתור ויש חטא טעם טעם שלא שנה כבן
 בה שהומלך ראשונה בשנה במלכו שאול שנה
 ובשנה ישראל על שנים שתי מלך והוא

 :אלפים שלשת שאול לו ויבחר מיד ראשונה
 
 א פסוק יג פרק א שמואל ק"רד .7
ן( א) נָׁה בֶּ אּול שָׁ כו   שָׁ לְּ מָׁ  כשהיו אז' פי - בְּ

 המלוכה בחידוש שמואל שדבר האלה הדברים
 מלך שנים ושתי מלכותו מתחלת לו היה שנה
 שנים שתי אלא מלך לא הכל בין או כן אחר

 שנה כבר שנה בן ת"וי עולם סדר בעל כדברי
 פירשו וכן מלך כד שאול כן חובין ביה דלית

 עד עונותיו נמחלו כשמלך כי בדרש ועוד ל"רז
 עונותיהם להם נמחלו שלשה ואמרו היום אותו
 שנה בן דכתיב מניין נשיא ונשיא חכם חתן

 בן תינוק מה אלא היה שנה בן וכי במלכו שאול
 נקי במלכו שאול היה כך מעון נקי יומו

 :שמלך ביום מעונותיו

 

 א פסוק יג פרק א שמואל ג"רלב .8
 בזה הרצון שיהיה הפשט לפי בעיני והנכון ...( א)

 עד המשחו מעת לשאול אחת שנה עבר שכבר
 והוא בגלגל המלוכה שחדשו שמלך העת

 לו בחר כי וספר ישראל על שנים השתי כשמלך
 שבהם גבורים היותר מישראל' אלפי שלשת

 העם ויתר יונתן עם ואלף אלפים שאול עם והיו
 :ישראל על יכביד שלא כדי לאהליו איש שלח

 
 ר"י מטראני )שמו"א, י"ג, א( .9

, ששתי שנים עד שנמשח דודהלכך יש לפרש, 
שמשעה שנמשח דוד כאילו בטלה מלכותו )של 

לך לאחר כן, מלכותא בלא תגא שאול(, ומה שמ
  הוא.



 א פסוק יג פרק א שמואל .1
ן( א) נָׁה בֶּ אּול שָׁ כו   שָׁ ָמלְּ י בְּ תֵּ ִנים ּושְּ ַלְך שָׁ ל ַעל מָׁ אֵּ רָׁ  :ִישְּ
 
 ד פסוק ה פרק ב שמואל .2
ן( ד) ֹלִשים בֶּ נָׁה שְּ כו   ָדִוד שָׁ ָמלְּ ִעים בְּ בָׁ נָׁה ַארְּ ְך שָׁ לָׁ  :מָׁ
 
 כא פסוק יד פרק א מלכים .3
ָעם( כא) ַחבְּ ן ּורְּ ה בֶּ ֹלמ  ַלְך שְּ ה מָׁ ן ִביהּודָׁ ִעים בֶּ בָׁ  ַארְּ

ַאַחת נָׁה וְּ ם שָׁ עָׁ ַחבְּ כו   רְּ ָמלְּ ַבע בְּ ה ּושֲׁ רֵּ שְּ נָׁה עֶּ ַלְך שָׁ  מָׁ
ם ַלִ ִעיר ִבירּושָׁ ר הָׁ שֶּ ַחר אֲׁ ק בָׁ וָׁ ק  ת לָׁשּום יְּ מו   אֶּ ם שְּ  שָׁ

י ִמכ ל טֵּ ל ִשבְּ אֵּ רָׁ ם ִישְּ שֵּ ה ִאּמו   וְּ מָׁ ִנית ַנעֲׁ ַעּמ   :הָׁ
 
 מב פסוק כב פרק א מלכים .4
הו ָשָפט( מב) ן יְּ ֹלִשים בֶּ ש שְּ מֵּ חָׁ נָׁה וְּ כו   שָׁ ָמלְּ ִרים בְּ שְּ עֶּ  וְּ

ש מֵּ חָׁ נָׁה וְּ ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ ם ִבירּושָׁ שֵּ ה ִאּמו   וְּ זּובָׁ  ַבת עֲׁ
ִחי  : ִשלְּ

 
 יז פסוק ח פרק ב מלכים .5
ַלְך... הו ָרם מָׁ ן יְּ ט בֶּ פָׁ שָׁ הו  ְך יְּ לֶּ ה מֶּ הּודָׁ ן( יז: )יְּ  בֶּ

ֹלִשים ַתִים שְּ נָׁה ּושְּ יָׁה שָׁ כו   הָׁ ָמלְּ נֶּה בְּ מ  ִנים ּושְּ ַלְך שָׁ  מָׁ
ם לִָׁ  : ִבירּושָׁ

 
 כו פסוק ח פרק ב מלכים .6

ַנת ים ִבשְּ תֵּ ה שְּ רֵּ שְּ נָׁה עֶּ ם שָׁ רָׁ יו  ן לְּ ָאב בֶּ ְך ַאחְּ לֶּ  מֶּ
ל אֵּ רָׁ ַלְך ִישְּ ָיהּו מָׁ ן ֲאַחזְּ ם בֶּ רָׁ הו  ְך יְּ לֶּ ה מֶּ הּודָׁ ן( כו: )יְּ  בֶּ
ִרים שְּ ַתִים עֶּ נָׁה ּושְּ יָׁהּו שָׁ ַחזְּ כו   אֲׁ ָמלְּ נָׁה בְּ שָׁ ַלְך ַאַחת וְּ  מָׁ

ם לִָׁ ם ִבירּושָׁ שֵּ יָׁהּו ִאּמו   וְּ ַתלְּ ִרי ַבת עֲׁ מְּ ְך עָׁ לֶּ ל מֶּ אֵּ רָׁ  : ִישְּ
 
 א פסוק יב פרק ב מלכים .7
ן( א) ַבע בֶּ ִנים שֶּ הו ָאש שָׁ כו   יְּ ַמלְּ ַנת( ב) פ: בְּ ַבע ִבשְּ  שֶּ

יֵּהּוא ַלְך לְּ ש מָׁ אָׁ הו  ִעים יְּ בָׁ ַארְּ נָׁה וְּ ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ  ִבירּושָׁ
ם שֵּ יָׁה ִאּמו   וְּ ר ִצבְּ אֵּ ַבע ִמבְּ  : שָׁ

 
 ב פסוק יד פרק ב מלכים .8
ַנת( א) ַתִים ִבשְּ ש שְּ יו אָׁ ן לְּ ז בֶּ ְך יו ָאחָׁ לֶּ ל מֶּ אֵּ רָׁ ַלְך ִישְּ  מָׁ

ָיהּו ן ֲאַמצְּ ש בֶּ ְך יו אָׁ לֶּ ה מֶּ הּודָׁ ן( ב: )יְּ ִרים בֶּ שְּ ש עֶּ מֵּ חָׁ  וְּ
נָׁה יָׁה שָׁ כו   הָׁ ָמלְּ ִרים בְּ שְּ עֶּ ַשע וְּ תֵּ נָׁה וָׁ ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ  ִבירּושָׁ
ם שֵּ ן ִאּמו   וְּ ַעדָׁ הו  ם ִמן יְּ לִָׁ רּושָׁ  : יְּ

 
 ב פסוק טו פרק ב מלכים .9
ַנת( א) ִרים ִבשְּ שְּ ַבע עֶּ שֶּ נָׁה וָׁ ם שָׁ עָׁ בְּ רָׁ יָׁ ְך לְּ לֶּ ל מֶּ אֵּ רָׁ  ִישְּ

ַלְך ָיה מָׁ ן ֲעַזרְּ יָׁה בֶּ ַמצְּ ְך אֲׁ לֶּ ה מֶּ הּודָׁ ן( ב: )יְּ ש בֶּ ה שֵּ רֵּ שְּ  עֶּ
נָׁה יָׁה שָׁ כו   הָׁ ָמלְּ ִמִשים בְּ ַתִים ַוחֲׁ נָׁה ּושְּ ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ  ִבירּושָׁ
ם שֵּ יָׁהּו ִאּמו   וְּ לְּ כָׁ ם יְּ לִָׁ  ִמירּושָׁ

 
 לג פסוק טו פרק ב מלכים .11
ַנת( לב) ַתִים ִבשְּ ַקח שְּ פֶּ ן לְּ יָׁהּו בֶּ ַמלְּ ְך רְּ לֶּ ל מֶּ אֵּ רָׁ ַלְך ִישְּ  מָׁ

ן יו ָתם ְך ֻעִזיָׁהּו בֶּ לֶּ ה מֶּ הּודָׁ ן( לג: )יְּ ִרים בֶּ שְּ ש עֶּ מֵּ חָׁ  וְּ
נָׁה יָׁה שָׁ כו   הָׁ ָמלְּ ש בְּ שֵּ ה וְּ רֵּ שְּ נָׁה עֶּ ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ ם ִבירּושָׁ שֵּ  וְּ
א ִאּמו   רּושָׁ דו ק ַבת יְּ  : צָׁ

 

 ב פסוק טז פרק ב מלכים .11
ַנת( א) ַבע ִבשְּ ה שְּ רֵּ שְּ נָׁה עֶּ ַקח שָׁ פֶּ ן לְּ יָׁהּו בֶּ ַמלְּ ַלְך רְּ  מָׁ

ן ָאָחז ם בֶּ ְך יו תָׁ לֶּ ה מֶּ הּודָׁ ן( ב: )יְּ ִרים  בֶּ שְּ נָׁה עֶּ ז שָׁ  ָאחָׁ
כו   ַמלְּ ש בְּ שֵּ ה וְּ רֵּ שְּ נָׁה עֶּ ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ  ... ִבירּושָׁ

 
 ב פסוק יח פרק ב מלכים .12
ִהי( א) ַנת ַויְּ ֹלש ִבשְּ עַ  שָׁ שֵּ הו  ן לְּ ה בֶּ לָׁ ְך אֵּ לֶּ ל מֶּ אֵּ רָׁ ַלְך ִישְּ  מָׁ

ִקָיה ן ִחזְּ ז בֶּ לְֶּך ָאחָׁ ה מֶּ הּודָׁ ן( ב: )יְּ ִרים בֶּ שְּ ש עֶּ מֵּ חָׁ  וְּ
נָׁה יָׁה שָׁ כו   הָׁ ָמלְּ ִרים בְּ שְּ עֶּ ַשע וְּ תֵּ נָׁה וָׁ ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ  ִבירּושָׁ
ם שֵּ ִבי ִאּמו   וְּ יָׁה ַבת אֲׁ ַכרְּ  : זְּ

 
 א פסוק כא פרק ב מלכים .13
ן( א) ים בֶּ תֵּ ה שְּ רֵּ שְּ נָׁה עֶּ ה שָׁ ַנשֶּׁ כו   מְּ ָמלְּ ִמִשים בְּ  ַוחֲׁ

ש מֵּ חָׁ נָׁה וְּ ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ ם ִבירּושָׁ שֵּ ִצי ִאּמו   וְּ פְּ ּה חֶּ  : בָׁ
 
 יט פסוק כא פרק ב מלכים .14
ן( יט) ִרים בֶּ שְּ ַתִים עֶּ נָׁה ּושְּ כו   ָאמו ן שָׁ ַמלְּ ַתִים בְּ  ּושְּ

ִנים ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ ם ִבירּושָׁ שֵּ ת ִאּמו   וְּ מֶּ ֻשלֶּ רּוץ ַבת מְּ  ִמן חָׁ
ה בָׁ  :יָׁטְּ

 
 א פסוק כב פרק ב מלכים .15
ן( א) נֶּה בֶּ מ  נָׁה שְּ כו   י אִשָיהּו שָׁ ָמלְּ ֹלִשים בְּ ַאַחת ּושְּ  וְּ

נָׁה ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ ם ִבירּושָׁ שֵּ ה ִאּמו   וְּ ִדידָׁ יָׁה ַבת יְּ דָׁ  עֲׁ
ַקת צְּ  : ִמבָׁ

 
 לא פסוק כג פרק ב מלכים .16
ן( לא) ִרים בֶּ שְּ ֹלש עֶּ שָׁ נָׁה וְּ הו ָאָחז שָׁ כו   יְּ ָמלְּ ה בְּ ֹלשָׁ  ּושְּ

ִשים ַלְך ֳחדָׁ ם מָׁ לִָׁ ם ִבירּושָׁ שֵּ מּוַטל ִאּמו   וְּ יָׁהּו ַבת חֲׁ מְּ  ִירְּ
נָׁה  : ִמִלבְּ

 
 לו פסוק כג פרק ב מלכים .17
ן( לו) ִרים בֶּ שְּ ש עֶּ מֵּ חָׁ נָׁה וְּ הו ָיִקים שָׁ כו   יְּ ָמלְּ ַאַחת בְּ  וְּ

ה רֵּ שְּ נָׁה עֶּ ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ ם ִבירּושָׁ שֵּ ה ִאּמו   וְּ בּודָׁ יָׁה ַבת זְּ דָׁ  פְּ
ה ִמן  : רּומָׁ
 
 ח פסוק כד פרק ב מלכים .18
ן( ח) נֶּה בֶּ מ  ה שְּ רֵּ שְּ נָׁה עֶּ הו ָיִכין שָׁ כו   יְּ ָמלְּ ה בְּ ֹלשָׁ  ּושְּ

ִשים ַלְך ֳחדָׁ ם מָׁ לִָׁ ם ִבירּושָׁ שֵּ א ִאּמו   וְּ תָׁ ֻחשְּ ן ַבת נְּ נָׁתָׁ לְּ  אֶּ
ם לִָׁ  : ִמירּושָׁ

 
 יח פסוק כד פרק ב מלכים .19
ן( יח) ִרים בֶּ שְּ ַאַחת עֶּ נָׁה וְּ ִקָיהּו שָׁ כו   ִצדְּ ָמלְּ ַאַחת בְּ  וְּ

ה רֵּ שְּ נָׁה עֶּ ַלְך שָׁ ם מָׁ לִָׁ ם ִבירּושָׁ שֵּ מּוַטל ִאּמו   וְּ  ַבת חֲׁ
יָׁהּו מְּ נָׁה ִירְּ  :ִמִלבְּ

 


