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סיום מלחמות שאול ויחוס משפחתו
 .1רלב"ג שמואל א פרק יד
(מז) ושאול לכד המלוכה על ישראל  -כי באלו התשועות
הנפלאות שנעשו על ידו בהלחמו בכל אויביו לכד המלוכ' על
ישראל בשייראו ממנו כל העם יראה עצומה ונכנעו לעשות
מצותו וגזרתו בלא עכוב:
(מט) והנה האריך בזכירת שמות בניו ובנותיו ושם אשתו
ושם שרי הצבא אשר לו לכבוד שאול ולצורך מה שזכר אחר
זה באלו הספורים:
 .2דברי הימים א פרק ה
(ט) וְ ל ִַּמזְ ָרח יָשַ ב עַ ד לְ בוֹא ִּמ ְדבָ ָרה לְ ִּמן הַ נָהָ ר פְ ָרת כִּ י
ִּמ ְקנֵיהֶ ם ָרבּו בְ אֶ ֶרץ גִּ לְ עָ ד:
(י) ּובִּ ימֵ י שָ אּול עָ ׂשּו ִּמלְ חָ מָ ה עִּ ם הַ הַ גְ ִּר ִּאים וַ יִּ פְ לּו בְ י ָָדם וַ י ְֵשבּו
בְ ָאהֳ לֵיהֶ ם עַ ל כָ ל פְ נֵי ִּמזְ ָרח לַגִּ לְ עָ ד :פ

 .6שמואל ב פרק ב
(ח) וְ ַאבְ נֵר בֶ ן נֵר ַׂשר צָ בָ א אֲ ֶשר לְ ָשאּול ל ַָקח אֶ ת ִאיׁש ב ֶֹׁשת בֶ ן
שָ אּול וַ ַיעֲבִּ ֵרהּו מַ חֲ נָיִּ ם:
שּורי וְ אֶ ל יִּ זְ ְרעֶ אל וְ עַ ל אֶ פְ ַריִּ ם
(ט) וַ י ְַמלִּ כֵהּו אֶ ל הַ גִּ לְ עָ ד וְ אֶ ל הָ אֲ ִּ
וְ עַ ל בִּ ְני ִָּמן וְ עַ ל יִּ ְׂש ָר ֵאל כֹֻּּלה :פ
 .7רד"ק שמואל א פרק יד פסוק מט
(מט) וישוי  -הוא אבינדב הנזכר במלחמ' שמתו בה שאול
ובניו והוא הוא הנזכר בדברי הימי' ולא זכר איש בושת כי
אלו השלשה היו יוצאי' עמו במלחמ' ולפי שזכרם בענין
המלחמה לא זכר איש בושת ובדברי הימים שזכרם בענין
התולדת זכרו והוא אשבעל שזכר הוא איש בושת:
 .8שמואל ב פרק כא פסוק ח
וַ יִּ ַקח הַ מֶ לְֶך אֶ ת ְשנֵי בְ נֵי ִּר ְצפָ ה בַ ת אַ יָה אֲ ֶשר יָלְ ָדה לְ ָשאּול
ַארמֹנִ י וְ אֶ ת ְמ ִפב ֶֹׁשת...
אֶ ת ְ

 .3דברי הימים א ה
(יח) בְ נֵי ְראּובֵ ן וְ ג ִָּדי וַ חֲ ִּצי שֵ בֶ ט ְמנַשֶ ה ִּמן בְ נֵי חַ יִּ ל אֲ נ ִָּשים
ַארבָ עִּ ים
מּודי ִּמלְ חָ מָ ה ְ
נ ְֹׂשאֵ י מָ גֵן וְ חֶ ֶרב וְ ד ְֹרכֵי ֶקשֶ ת ּולְ ֵ
ּושבַ ע מֵ אוֹת וְ ִּש ִּשים י ְֹצאֵ י צָ בָ א( :יט) וַ ַיעֲׂשּו
ַארבָ עָ ה אֶ לֶף ְ
וְ ְ
יאים וִ יטּור וְ נ ִָפיׁש וְ נוֹדָ ב( :כ) וַ יֵעָ זְ רּו
ִּמלְ חָ מָ ה עִּ ם הַ הַ גְ ִר ִ
ֵאֹלהים
יאים וְ כֹל שֶ עִּ מָ הֶ ם כִ י ל ִ
ֲעלֵיהֶ ם וַ יִּ נ ְָתנּו בְ י ָָדם הַ הַ גְ ִּר ִּ
ָזעֲקּו בַ ִמלְ חָ מָ ה וְ נַעְ ּתוֹר לָהֶ ם כִ י בָ ְטחּו בוֹ:

 .9ויקרא רבה פרשה ט ד"ה ב ד"א (תהלים
דאמר רשב"ל שאול לא זכה למלוכה אלא ע"י שהיה זקנו
מדליק נרות לרבים אמרו מבואות אפילות היו מביתו לבית
המדרש והיה מדליק נרות בהם כדי להאיר בהם לרבים,
כתוב אחד אומר (ד"ה =דברי הימים= א ח) ונר הוליד את
קיש וכתוב אחד אומר (ש"א =שמואל א'= ט) קיש בן
אביאל הא כיצד אביאל היה שמו אלא ע"י שהיה מדליק
נרות לרבים זכה ונקרא שמו נר.

 .4רד"ק דברי הימים א פרק ה פסוק י
(י) עם ההגריאים  -הם בני הגר ,והאל"ף מקום יו"ד היחש:
על כל פני מזרח לגלעד  -פני מזרח אשר לגלעד:

 .10רד"ק דברי הימים א פרק ח פסוק לג
ויתכן לפרש כי אביאל הוא נר ושני שמות היו לו וקרא שם
בנו נר כשמו והוא אבי אבנר והוא שקרא נר שם בנו אבנר
ר"ל שם אביו שהוא שמו נר

 .5שמואל א פרק לא
(ב) וַ י ְַדבְ קּו פְ לִּ ְש ִּתים אֶ ת שָ אּול וְ אֶ ת בָ נָיו וַ יַכּו פְ לִּ ְש ִּתים אֶ ת
יְ הוֹנָתָ ן וְ אֶ ת אֲ בִ ינָדָ ב וְ אֶ ת מַ לְ כִ י ׁשּועַ בְ נֵי שָ אּול:
שמ"א י"ד ( -נא) וְ ִקיׁש אֲ בִ י ָׁשאּול וְ נֵר אֲ בִ י ַאבְ נֵר בֶ ן אֲ בִ יאֵ ל:
דהי"א ח
דהי"א ט
(כט) ּובְ גִּ בְ עוֹן י ְָשבּו אֲ בִ י גִ בְ עוֹן וְ ֵשם ִּא ְשת ֹו מַ עֲכָ ה:
(לה) ּובְ גִּ בְ עוֹן י ְָשבּו אֲ בִ י גִ בְ עוֹן יְ עִ יאֵ ל וְ שֵ ם ִּא ְשת ֹו מַ ֲעכָה:
(ל) ּובְ נ ֹו הַ בְ כוֹר עַ בְ ּדוֹן וְ צּור וְ ִקיׁש ּובַ עַ ל וְ נ ָָדב:
(לו) ּובְ נ ֹו הַ בְ כוֹר עַ בְ ּדוֹן וְ צּור וְ ִקיׁש ּובַ עַ ל וְ נֵר וְ נ ָָדב:
ַאחי ֹו וָ זָ כֶר:
(לא) ּוגְ דוֹר וְ ְ
ּומ ְקלוֹת:
ַאחי ֹו ּוזְ כ ְַריָה ִ
(לז) ּוגְ דוֹר וְ ְ
ּומ ְקלוֹת הוֹלִּ יד אֶ ת ִּש ְמָאה וְ ַאף הֵ מָ ה ֶנגֶד אֲ חֵ יהֶ ם י ְָשבּו
ּומ ְקלוֹת הוֹלִּ יד אֶ ת ִּש ְמָאם וְ ַאף הֵ ם ֶנגֶד אֲ חֵ יהֶ ם י ְָשבּו (לב) ִּ
(לח) ִּ
בִּ ירּושָ ִּ ַלם עִּ ם אֲ חֵ יהֶ ם:
בִּ ירּושָ ִּ ַלם עִּ ם אֲ חֵ יהֶ ם :ס
(לג) וְ נֵר הוֹלִ יד אֶ ת ִקיׁש וְ ִקיׁש הוֹלִ יד אֶ ת ָׁשאּול
(לט) וְ נֵר הוֹלִ יד אֶ ת ִקיׁש וְ ִקיׁש הוֹלִ יד אֶ ת ָׁשאּול
וְ שָ אּול הוֹלִּ יד אֶ ת יְ הוֹנָתָ ן וְ אֶ ת מַ לְ כִ י ׁשּועַ וְ אֶ ת אֲ בִ ינ ָָדב וְ אֶ ת וְ שָ אּול הוֹלִּ יד אֶ ת יְ ה ֹונ ָָתן וְ אֶ ת מַ לְ כִּ י שּועַ וְ אֶ ת אֲ ִּבינ ָָדב וְ אֶ ת
אֶ ְשבָ עַ ל:
אֶ ְׁשבָ עַ ל:
שמ"א י"ד
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