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 סיום מלחמות שאול ויחוס משפחתו
 
 יד פרק א שמואל ג"רלב .1
 התשועות באלו כי - ישראל על המלוכה לכד ושאול( מז)

 על' המלוכ לכד אויביו בכל בהלחמו ידו על שנעשו הנפלאות
 לעשות ונכנעו עצומה יראה העם כל ממנו בשייראו ישראל
 :עכוב בלא וגזרתו מצותו

 
 אשתו ושם ובנותיו בניו שמות בזכירת האריך והנה( מט)

 אחר שזכר מה ולצורך שאול לכבוד לו אשר הצבא שרי ושם
 : הספורים באלו זה
 
  ה פרק א הימים דברי .2
ְזָרח( ט) ְדָבָרה ְלבֹוא ַעד ָיַשב ְוַלמִּ ן מִּ י ְפָרת ַהָנָהר ְלמִּ  כִּ

ְקֵניֶהם ְלָעד ְבֶאֶרץ ָרבּו מִּ  :גִּ
יֵמי( י) ְלָחָמה ָעׂשּו ָשאּול ּובִּ ם מִּ ים עִּ אִּ ְפלּו ַהַהְגרִּ  ַוֵיְשבּו ְבָיָדם ַויִּ

ְזָרח ְפֵני ָכל ַעל ְבָאֳהֵליֶהם ְלָעד מִּ  פ: ַלגִּ
 
   ה א הימים דברי .3
י ְראּוֵבן ְבֵני( יח) י ְוָגדִּ ן ְמַנֶשה ֵשֶבט ַוֲחצִּ ל ְבֵני מִּ ים ַחיִּ  ֲאָנשִּ

ְלָחָמה ּוְלמּוֵדי ֶקֶשת ְוֹדְרֵכי ְוֶחֶרב ָמֵגן ֹנְׂשֵאי ים מִּ  ַאְרָבעִּ
ים ֵמאֹות ּוְשַבע ֶאֶלף ְוַאְרָבָעה שִּ  ַוַיֲעׂשּו( יט)  :ָצָבא ֹיְצֵאי ְושִּ
ְלָחָמה ם מִּ  ַוֵיָעְזרּו( כ)  :ְונוָֹדב ְוָנִפיׁש ִויטּור ַהַהְגִריִאים עִּ
ָנְתנּו ֲעֵליֶהם ים ְבָיָדם ַויִּ יאִּ ָמֶהם ְוֹכל ַהַהְגרִּ  ֵלאֹלִהים ִכי ֶשעִּ

 :בוֹ  ָבְטחּו ִכי ָלֶהם ְוַנְעּתוֹר ַבִמְלָחָמה ָזֲעקּו
 
 י פסוק ה פרק א הימים דברי ק"רד .4
 :היחש ד"יו מקום ף"והאל, הגר בני הם - ההגריאים עם( י)

 :לגלעד אשר מזרח פני - לגלעד מזרח פני כל על
 

 
  לא פרק א שמואל .5
ים ַוַיְדְבקּו( ב) ְשתִּ ים ַוַיכּו ָבָניו ְוֶאת ָשאּול ֶאת ְפלִּ ְשתִּ  ֶאת ְפלִּ

 :ָשאּול ְבֵני ׁשּועַ  ַמְלִכי ְוֶאת ֲאִביָנָדב ְוֶאת ְיהוָֹנָתן

 
  ב פרק ב שמואל .6
 ֶבן ֹבֶׁשת ִאיׁש ֶאת ָלַקח ְלָשאּול ֲאֶשר ָצָבא ַׂשר ֵנר ֶבן ְוַאְבֵנר( ח)

ֵרהּו ָשאּול ם ַוַיֲעבִּ  :ַמֲחָניִּ
ֵכהּו( ט) ְלָעד ֶאל ַוַיְמלִּ י ְוֶאל ַהגִּ ְזְרֶעאל ְוֶאל ָהֲאשּורִּ ם ְוַעל יִּ  ֶאְפַריִּ

ן ְוַעל ְנָימִּ ְׂשָרֵאל ְוַעל בִּ  פ: כֹֻּּלה יִּ
 

 מט פסוק יד פרק א שמואל ק"רד .7
 שאול בה שמתו' במלחמ הנזכר אבינדב הוא - וישוי( מט)

 כי בושת איש זכר ולא' הימי בדברי הנזכר הוא והוא ובניו
 בענין שזכרם ולפי' במלחמ עמו' יוצאי היו השלשה אלו

 בענין שזכרם הימים ובדברי בושת איש זכר לא המלחמה
 :בושת איש הוא שזכר אשבעל והוא זכרו התולדת

 
  ח פסוק כא פרק ב שמואל .8

ַקח ְצָפה ְבֵני ְשֵני ֶאת ַהֶמֶלְך ַויִּ  ְלָשאּול ָיְלָדה ֲאֶשר ַאָיה ַבת רִּ
 ...ְמִפֹבֶׁשת ְוֶאת ַאְרֹמִני ֶאת

 
  תהלים) א"ד ב ה"ד ט פרשה רבה ויקרא .9

 זקנו שהיה י"ע אלא למלוכה זכה לא שאול ל"רשב דאמר
 לבית מביתו היו אפילות מבואות אמרו לרבים נרות מדליק

, לרבים בהם להאיר כדי בהם נרות מדליק והיה המדרש
 את הוליד ונר( ח א= הימים דברי= ה"ד) אומר אחד כתוב
 בן קיש( ט'= א שמואל= א"ש) אומר אחד וכתוב קיש

 מדליק שהיה י"ע אלא שמו היה אביאל כיצד הא אביאל
 . נר שמו ונקרא זכה לרבים נרות

 
  לג פסוק ח פרק א הימים דברי ק"רד .10

 שם וקרא לו היו שמות ושני נר הוא אביאל כי לפרש ויתכן
 אבנר בנו שם נר שקרא והוא אבנר אבי והוא כשמו נר בנו

 נר שמו שהוא אביו שם ל"ר
 

 

 
 :ֲאִביֵאל ֶבן ַאְבֵנר ֲאִבי ְוֵנר ָׁשאּול ֲאִבי ְוִקיׁש( נא) - שמ"א י"ד

  ט א"דהי
ְבעֹון( לה) ְשתוֹ  ְוֵשם ְיִעיֵאל ִגְבעוֹן ֲאִבי ָיְשבּו ּוְבגִּ  :ַמֲעָכה אִּ
 :ְוָנָדב ְוֵנר ּוַבַעל ְוִקיׁש ְוצּור ַעְבּדֹון ַהְבכֹור ּוְבנוֹ ( לו)
 :ּוִמְקלוֹת ּוְזַכְרָיה ְוַאְחיוֹ  ּוְגדֹור( לז)
ְקלֹות( לח) יד ּומִּ ְמָאם ֶאת הֹולִּ  ָיְשבּו ֲאֵחיֶהם ֶנֶגד ֵהם ְוַאף שִּ

ם ירּוָשַלִּ ם בִּ  ס: ֲאֵחיֶהם עִּ
 ָׁשאּול ֶאת הוִֹליד ְוִקיׁש ִקיׁש ֶאת הוִֹליד ְוֵנר( לט)

יד ְוָשאּול  ְוֶאת ֲאִביָנָדב ְוֶאת ׁשּועַ  ַמְלִכי ְוֶאת ְיהוָֹנָתן ֶאת הֹולִּ
 :ֶאְׁשָבַעל

  ח א"דהי
ְבעֹון( כט) ְשתוֹ  ְוֵשם ִגְבעוֹן ֲאִבי ָיְשבּו ּוְבגִּ  :ַמֲעָכה אִּ
 :ְוָנָדב ּוַבַעל ְוִקיׁש ְוצּור ַעְבּדֹון ַהְבכֹור ּוְבנוֹ ( ל)
 :ָוָזֶכר ְוַאְחיוֹ  ּוְגדֹור( לא)
ְקלֹות( לב) יד ּומִּ ְמָאה ֶאת הֹולִּ  ָיְשבּו ֲאֵחיֶהם ֶנֶגד ֵהָמה ְוַאף שִּ

ם ירּוָשַלִּ ם בִּ  :ֲאֵחיֶהם עִּ
 ָׁשאּול ֶאת הוִֹליד ְוִקיׁש ִקיׁש ֶאת הוִֹליד ְוֵנר( לג)

יד ְוָשאּול י ְוֶאת ְיהֹוָנָתן ֶאת הֹולִּ יָנָדב ְוֶאת שּועַ  ַמְלכִּ  ְוֶאת ֲאבִּ
 :ֶאְשָבַעל

 
 שמ"א י"ד

 אביאל
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