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פרק כ"ה  -פר' נבל הכרמלי
והוא כלבי
 .1רש"י שם
(ג) והוא כלבי  -מבית כלב:
 .2רד"ק שם
והוא כלבי  -היו"ד ליחס לפי שהיה ממשפחת כלב קראו
כן וכת"י והוא מדבית כלב
והכתיב הוא בוי"ו כלבו ואפשר לפרש הכ"ף לשמוש כפי
הכתיב ר"ל כן היה מראה מעשיו רעים כמו שהיה לבו רע
כי יש בני אדם מעשיהם נאים ולבם רע והוא היה תוכו
כברו וברו כתוכו...
ויש לפרש כלבי מענין גריעות מעשיו יחסו לכלב:
 .3שופטים פרק א
הּודה אֶ ל הַ כְ ַנעֲנִ י הַ יוֹשֵּ ב בְ חֶ בְ רוֹן וְ שֵּ ם חֶ בְ רוֹן
(י) וַ ֵּילְֶך יְ ָ
ַארבַ ע וַ יַכּו אֶ ת שֵּ שַ י וְ אֶ ת אֲ ִחימַ ן וְ אֶ ת ַתלְ מָ י:
לְ פָ נִים ִק ְריַת ְ
(יא) וַ ֵּילְֶך ִמשָ ם אֶ ל יו ְֹשבֵּ י ְדבִ יר וְ שֵּ ם ְדבִ יר לְ פָ נִ ים ִק ְריַת
סֵּ פֶ ר( :יב) וַ יֹאמֶ ר ָּכלֵב אֲ שֶ ר ַיכֶה אֶ ת ִק ְריַת סֵּ פֶ ר ּולְ כ ָָדּה
וְ נָתַ ִתי ל ֹו אֶ ת עַ כְ סָ ה בִ ִתי לְ ִאשָ ה( :יג) וַ יִ לְ כְ ָדּה עָ ְתנִיאֵּ ל בֶ ן
ְקנַז אֲ ִחי כָ לֵּב הַ ָקטֹן ִממֶ ּנּו וַ יִ ֶתן ל ֹו אֶ ת עַ כְ סָ ה בִ ת ֹו לְ ִא ָשה:
(יד) וַ יְ ִהי בְ בוֹאָ ּה וַ ְת ִסיתֵּ הּו לִ ְשאוֹל מֵּ אֵּ ת ָאבִ יהָ הַ שָ ֶדה
וַ ִת ְצנַח מֵּ עַ ל הַ חֲ מוֹר וַ יֹאמֶ ר לָּה ָכלֵּב מַ ה לְָך( :טו) וַ תֹאמֶ ר
ל ֹו הָ בָ ה לִ י בְ ָר ָכה כִ י אֶ ֶרץ הַ ֶנגֶב נְ תַ ָּתנִ י וְ נָתַ ָתה לִ י גֹֻּּלת מָ יִ ם
וַ יִ ֶתן לָּה כָ לֵּב אֵּ ת גֹֻּּלת עִ לִ ית וְ אֵּ ת גֹֻּּלת ַת ְח ִתית:
 .4שמואל א פרק ל
(יג) וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ָדוִ ד לְ ִמי אַ ָתה וְ אֵּ י ִמזֶ ה אָ ָתה וַ יֹאמֶ ר נַעַ ר
יתי הַ יוֹם
ִמ ְצ ִרי ָאנֹכִ י עֶ בֶ ד לְ ִאיש עֲמָ ל ִֵּקי וַ יַעַ זְ בֵּ נִי אֲ ֹד ִני כִ י חָ לִ ִ
יהּודה
ָ
ְשֹלשָ ה( :יד) אֲ נ ְַחנּו פָ שַ ְטנּו ֶנגֶב הַ כְ ֵּר ִתי וְ עַ ל אֲ שֶ ר לִ
וְ עַ ל ֶנגֶב כָּ לֵב וְ אֶ ת ִצ ְקלַג שָ ַרפְ נּו בָ אֵּ ש:
 .5דברי הימים א פרק ב
(ט) ּובְ נֵּי חֶ ְצרוֹן אֲ שֶ ר נ ֹולַד ל ֹו אֶ ת יְ ַר ְח ְמאֵ ל וְ אֶ ת ָּרם וְ אֶ ת
כְ לּובָּ י( :י) וְ ָּרם הוֹלִ יד אֶ ת עַ ִמינ ָָדב וְ עַ ִמינ ָָדב הוֹלִ יד אֶ ת
הּודה( :יא) וְ נ ְַחשוֹן הוֹלִ יד אֶ ת שַ לְ מָ א
נ ְַחשוֹן נְ ִשיא בְ נֵּי יְ ָ
וְ שַ לְ מָ א הוֹלִ יד אֶ ת בֹעַ ז( :יב) ּובֹעַ ז הוֹלִ יד אֶ ת עוֹבֵּ ד וְ עוֹבֵּ ד
הוֹלִ יד אֶ ת יִ ָשי:
 .6ירושלמי סנהדרין פרק ב:ג
שלשה בנים היו לחצרון דכתיב ּובְ נֵּי חֶ ְצרוֹן אֶ ת יְ ַר ְח ְמאֵ ל
וְ אֶ ת ָּרם וְ אֶ ת כְ לּובָּ י ... .ורם הוליד את עמינדב ...הא נבל
אתי מן דכלובי .והוא כלובי דאתי מן כלובי.

