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נבל מול לבן
 .1מדרש תהלים מזמור נג ד"ה [א] [נג ,א
אמר ר' סימון הוא נבל הוא לבן ,הן הן האותיות ,מה לבן
היה רמאי ,אף נבל היה רמאי
 .2תהלים ט:א
ל ְַמנַצֵּ חַ עַ לְ מּות לַבֵּ ן ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד:
 .3מדרש תהלים שם
עַ לְ מּות לַבֵּ ן  -ד"א על מות לבן .על מיתת נבל ,כאותיות
לבן כן אותיות נבל ,ולמה כתיב לבן ולא נבל ,שהוא דומה
במעשיו ללבן.

יעקב ולבן (בר' לא:לח-מב)

 .4בראשית פרק לא
(לח) זֶ ה עֶ ְש ִרים ָשנָה ָאנֹכִ י עִ מָ ְך ְרחֵּ לֶיָך וְ עִ זֶ יָך ֹלא ִשכֵּלּו
אתי אֵּ לֶיָך ָאנֹכִ י
וְ אֵּ ילֵּי צֹאנְָך ֹלא ָאכָלְ ִתי( :לט) ְט ֵּרפָ ה ֹלא הֵּ בֵּ ִ
יתי
אֲ חַ טֶ נָה ִמי ִָדי ְתבַ ְק ֶשנָה גְ נֻבְ ִתי יוֹם ּוגְ נֻבְ ִתי לָיְ לָה( :מ) הָ יִ ִ
בַ יוֹם אֲ ָכלַנִ י ח ֶֹרב וְ ֶק ַרח בַ לָיְ לָה וַ ִת ַדד ְשנ ִָתי מֵּ עֵּ ינָי( :מא) זֶ ה
ַארבַ ע עֶ ְש ֵּרה ָשנָה בִ ְש ֵּתי
לִ י עֶ ְש ִרים ָשנָה בְ בֵּ יתֶ ָך עֲבַ ְד ִתיָך ְ
בְ נֹתֶ יָך וְ ֵּשש ָשנִים בְ ֹצאנֶָך וַ ַתחֲ לֵּף אֶ ת מַ ְשכ ְֻר ִתי ע ֲֶש ֶרת
ָאבי אֱ ֹלהֵּ י ַאבְ ָרהָ ם ּופַ חַ ד יִ ְצחָ ק
מנִים( :מב) לּולֵּי אֱ ֹלהֵּ י ִ
ֹ
יקם ִשל ְַח ָתנִ י אֶ ת עָ ְניִ י וְ אֶ ת יְ גִ יעַ כַפַ י ָרָאה
הָ יָה לִ י כִ י עַ ָתה ֵּר ָ
ֹלהים וַ יוֹכַ ח ָאמֶ ש:
אֱ ִ

דוד ונבל (שמ"א כה)

(ב)  ...וַ יְ ִהי בִ גְ זֹז אֶ ת צֹאנ ֹו בַ כַ ְרמֶ ל
(יט) וְ לָבָ ן הָ לְַך לִ גְ זֹז אֶ ת צֹאנ ֹו ...
(ז)  ...כָל יְ מֵּ י הֱ יוֹתָ ם בַ כ ְַרמֶ ל:
זֶ ה עֶ ְש ִרים שָ נָה ָאנֹכִ י עִ מָ ְך
(טו) וְ ֹלא הָ כְ ל ְַמנּו וְ ֹלא פָ ַק ְדנּו ְמאּומָ ה
ְרחֵּ לֶיָך וְ עִ זֶ יָך ֹלא ִש ֵּכלּו וְ אֵּ ילֵּי צֹאנְָך ֹלא ָא ָכלְ ִתי
יתי בַ ּיוֹם אֲ ָכלַנִ י ח ֶֹרב וְ ֶק ַרח (טז) חוֹמָ ה הָ יּו עָ לֵּינּו גַם לַיְ לָה גַם יוֹמָ ם כָל יְ מֵּ י הֱ יו ֵֹּתנּו עִ מָ ם
גְ נֻבְ ִתי יוֹם ּוגְ נֻבְ ִתי לָיְ לָה .הָ יִ ִ
רֹעִ ים הַ צֹאן:
בַ לָיְ לָה וַ ִת ַדד ְשנ ִָתי מֵּ עֵּ ינָי
(כא)  ...אַ ְך ל ֶַש ֶקר ָשמַ ְר ִתי אֶ ת כָל אֲ ֶשר לָזֶ ה בַ ִמ ְדבָ ר  ...וַ י ֶָשב
וַ ַתחֲ לֵּף אֶ ת מַ ְשכ ְֻר ִתי עֲשֶ ֶרת ֹמנִים
לִ י ָרעָ ה ַתחַ ת טוֹבָ ה:
(לט) וַ יֹאמֶ ר בָ רּוְך יְ קֹוָ ק אֲ ֶשר ָרב אֶ ת ִריב חֶ ְרפָ ִתי ִמיַד נָבָ ל...
ֹלהים וַ יוֹכַ ח ָאמֶ ש
אֶ ת עָ נְ יִ י וְ אֶ ת יְ גִ יעַ כַ פַ י ָרָאה אֱ ִ
ת
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(כב) וַ יֻגַד לְ לָבָ ן בַ ּיוֹם הַ ְשלִ ִ
ֲש ֶׂרת הַ ּיָ ִמים וַ יִ גֹף יְ קֹוָ ק ֶאת נָבָ ל וַ ָימֹת:
(לח) וַ יְ ִהי ַכע ֶׂ
אֶ חָ יו עִ מ ֹו וַ יִ ְרדֹף ַאחֲ ָריו ֶד ֶרְך ִשבְ עַ ת י ִָמים...
 .5בראשית פרק לא
(מג) וַ יַעַ ן לָבָ ן וַ יֹאמֶ ר אֶ ל
ַי ֲעקֹב הַ בָ נוֹת בְ נֹתַ י וְ הַ בָ נִ ים
בָ נַי וְ הַ צֹאן צֹאנִ י וְ כֹל אֲ ֶׂשר
אַ ָתה רֹאֶׂ ה לִ י הּוא וְ לִ בְ נֹתַ י
מָ ה אֶ עֱשֶ ה לָאֵּ לֶה הַ יוֹם א ֹו
לִ בְ נֵּיהֶ ן אֲ שֶ ר ָילָדּו:

 .6שמות פרק כא
(ב) כִ י ִת ְקנֶה עֶ בֶ ד עִ בְ ִרי שֵּ ש
שָ נִים ַי ֲעבֹד ּובַ ְשבִ עִ ת יֵּצֵּ א
לַחָ פְ ִשי ִחנָם( :ג) ִאם בְ גַפ ֹו
ָיבֹא בְ גַפ ֹו יֵּצֵּ א ִאם בַ עַ ל
ִאשָ ה הּוא וְ י ְָצָאה ִא ְשת ֹו
עִ מ ֹו( :ד) ִאם אֲ ֹדנָיו יִ ֶׂתן לוֹ
ִא ָשה וְ יָלְ דָ ה לוֹ בָ נִ ים אוֹ
בָ נוֹת הָ ִא ָשה וִ ילָדֶׂ יהָ
ִת ְהיֶׂה לַא ֹדנֶׂיהָ וְ הּוא יֵּצֵּ א
בְ גַפ ֹו... :

 .7בראשית פרק ל
אתי חֵּ ן בְ עֵּ ינֶיָך נִחַ ְש ִתי
(כז) ַוּיֹאמֶׂ ר אֵ לָיו לָבָ ן ִאם נָא מָ צָ ִ
וַ יְ בָ רֲ כֵּ נִ י יְ קֹוָ ק בִ גְ ָללֶָך:
(כח) ַוּיֹאמַ ר נ ְָקבָ ה ְשכ ְָרָך עָ לַי וְ אֶ ֵּתנָה:
(כט) ַוּיֹאמֶׂ ר אֵּ לָיו אַ ָתה י ַָדעְ ָת אֵּ ת אֲ שֶ ר עֲבַ ְד ִתיָך וְ אֵּ ת אֲ שֶ ר
הָ יָה ִמ ְקנְָך ִא ִתי( :ל) כִ י ְמעַ ט אֲ שֶ ר הָ יָה לְ ָך לְ פָ נַי וַ יִ פְ רֹץ ָלרֹב
יתי:
וַ יְ בָ ֶרְך יְ קֹוָ ק א ְֹתָך לְ ַרגְ לִ י וְ עַ ָתה מָ תַ י אֶ עֱשֶ ה גַם ָאנֹכִ י לְ בֵּ ִ
(לא) ַוּיֹאמֶׂ ר מָ ה אֶ ֶתן לְָך
ַוּיֹאמֶׂ ר ַי ֲעקֹב ֹלא ִת ֶׂתן לִ י ְמאּומָ ה ִאם ַתעֲשֶ ה לִ י הַ ָדבָ ר הַ זֶ ה
אָ שּובָ ה אֶ ְרעֶ ה צֹאנְָך אֶ ְשמֹר( :לב) אֶ ֱעבֹר בְ כָל צֹאנְָך הַ יוֹם
הָ סֵּ ר ִמשָ ם כָל שֶ ה ָנקֹד וְ טָ לּוא וְ כָל שֶ ה חּום בַ כְ שָ בִ ים וְ טָ לּוא
וְ ָנקֹד בָ עִ זִ ים וְ הָ יָה ְש ָכ ִרי( :לג) וְ עָ נְתָ ה בִ י ִצ ְד ָק ִתי בְ יוֹם מָ חָ ר
כִ י תָ בוֹא עַ ל ְש ָכ ִרי לְ פָ נֶיָך כֹל אֲ שֶ ר אֵּ ינֶנּו ָנקֹד וְ טָ לּוא בָ עִ זִ ים
וְ חּום בַ כְ שָ בִ ים גָנּוב הּוא ִא ִתי:
(לד) ַוּיֹאמֶׂ ר לָבָ ן הֵּ ן לּו יְ ִהי כִ ְדבָ ֶרָך:

(לה) וַ יָסַ ר בַ יוֹם הַ הּוא ֶאת הַ ְתי ִָשים הָ ע ֲֻק ִדים וְ הַ ְטל ִֻאים
וְ אֵּ ת כָל הָ עִ זִ ים הַ נְ ֻקדוֹת וְ הַ ְט ֻלאֹת כֹל אֲ ֶשר לָבָ ן ב ֹו וְ כָ ל חּום
ֹלשת י ִָמים בֵּ ינ ֹו
בַ כְ שָ בִ ים וַ יִ ֵּתן בְ יַד בָ נָיו( :לו) וַ י ֶָשם ֶד ֶרְך ְש ֶ
ּובֵּ ין ַי ֲעקֹב וְ ַי ֲעקֹב רֹעֶ ה אֶ ת צֹאן לָבָ ן הַ נוֹתָ רֹת:
 .8דברים פרק כג
(טז) ֹלא תַ ְסגִ יר עֶׂ בֶׂ ד אֶׂ ל אֲ ֹדנָיו אֲ ֶׂשר יִ נָצֵ ל אֵ לֶׂיָך מֵ עִ ם
אֲ ֹדנָיו( :יז) עִ ְמָך י ֵֵּּשב בְ ִק ְר ְבָך בַ מָ קוֹם אֲ ֶשר יִ בְ חַ ר בְ ַאחַ ד
ְשעָ ֶריָך בַ טוֹב ל ֹו ֹלא ת ֹונֶנּו:

צא ולמד מה בקש לבן  /נבל הארמי
שפרעה לא גזר אלא על הזכרים
ולבן/נבל בקש לעקור את הכל!

