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 רלב"ג שמואל א פרק ב פסוק לא  .1
ירצה בזה שלא יהיה בהם מי  -)לא( מהיות זקן בביתך 

 :ימותו בחוריםשיזקין אבל 
 

 מצודת דוד שמואל א פרק ב פסוק לא  .2
כי המושלים והשרים נקראו  ושר מושלר"ל  -מהיות זקן 

 זקני העם:
 

 )במ'( י"רש .3

 של לזרעו כהונה נתנה שכבר פ"שאע - עולם כהנת ברית
 עמו שנמשחו, ולבניו לאהרן אלא נתנה לא, אהרן

 שנולד פינחס אבל, המשחתן אחר שיולידו ולתולדותיהם
 שנינו וכן. כאן עד כהונה לכלל בא לא, נמשח ולא לכן קודם

 :לזמרי שהרגו עד פינחס נתכהן לא( ב קא) בזבחים
 

 לרד"ק  .4
במדרש מתחילה נתתי כהונה לאלעזר  - אמור אמרתי( )ל

ובימי הכהן ובניו שנאמר והלבשת אותם את אלעזר בנו 
שפקרו ישראל ברוב המצות ומי גרם להם  פלגש בגבעה

פנחס ואלעזר ושאר הכהנים שהיה להם לסבוב מעיר אל 
עיר ולהוציאם ולא עשו כן לפיכך נטלתי כהונה גדולה מהם 

ני איתמר ואמרתי שיתהלכו ביתך ונתתיה לך שאתה מב
ובית אביך לפני עד עולם עתה חלילה לי כי מכבדי אכבד בני 

 פנחס שכבד אותי בשטים:
 כהן מהיות אביתר את שלמה ויגרש שנאמר - יקלו ובוזי)ל( 
 גדול כהן צדוק ונעשה עלי בית אל דבר אשר' ה כדבר' וגו

 שהם אחר כי לפני הם שיתהלכו לי חלילה פנחס מבני שהיה
 שאר על ולא זה אמר עלי זרע ועל שיקלו הוא דין בוזי

 בית ובכלל אביך ובית ביתך מתחלה שאמר פ"אע הכהנים
 והוא אביך לבית נגליתי שאמר כמו הכהנים שאר אביך
 כבוד מהם סילק בכהונה שחטאו ובניו הוא הכהן אהרן

 הכהונה וברית הכהונה

 בזרעו ההי ולא גדול כהן להיות הוא - הכהונה וכבוד 
 נא ספחני שאמר כמו לאחרים טפל אלא גדול כהן

 לפנחס שאמר כמו והשלום החיים - הכהונה וברית 
 אתו היתה בריתי ואמר שלום בריתי את לו נותן הנני

 ביתך מרבית וכל אמר עלי זרע ועל והשלום החיים
 וכבוד הברית חללו שהם כמו הברית הפך אנשים ימותו

 :הכהונה
 

 רד"ק שם .5
 לא כי צדוק היה זה כי אמרו - נאמן כהן לי ימותיוהק (לה)

 היה וזה גדול כהן צדוק שנעשה עד הקללה עלי זרע על חלה
 והיה אביתר שנסתלק אבשלום מפני דוד בורח כשהיה

 ויאמר אמר כן ואחר אביתר ויעל שנאמר גדול כהן צדוק
 היום ואותו העיר להים_הא ארון את השב לצדוק המלך

 שלמה שנמשח עד גדול כהן היה לא לאב גדול כהן נתמנה
 היה לא הזה היום וקודם גדול לכהן נמשח כן גם והוא

 אחיטוב בן אחיה היה שהרי גדולה מכהונה עלי זרע מסולק

 בנוב גדול כהן היה ואחימלך שאול במלחמת אפוד נושא
 :צדוק שהוקם עד גדול כהן היה בנו ואביתר

 כי משיחי ילפנ ואמר וזרעו הוא - משיחי לפני והתהלך
 היה ולא הטובה הדרך להורותו המלך לפני בא היה הכהן
 באורים שואל כשהיה אלא הגדול הכהן לפני בא המלך

 לו ושאל יעמד הכהן אלעזר ולפני שכתוב כמו ותומים
 לראות המלך שירצה אחר עת בכל אבל האורים במשפט

 זכריה אמר וכן לפניו בא היה הכהן עמו ולדבר הגדול הכהן
 שלום ועצת כסאו על כהן והיה כסאו על ומשל וישב הנביא
 כסאו לפני כמו כסאו על כהן והיה' ופי שניהם בין תהיה

 וישמש ת"וי לפניו כמו שהוא עליו נצבים עליו עומדים כמו
 :שפירשנו כמו דעתו כי ונראה משיחי קדם

 

  ב א מלכים .6

 ְדַבר ֶאת ְלַמֵלא' הלַ  ֹכֵהן ִמְהיֹות ֶאְבָיָתר ֶאת ְׁשֹלֹמה ַוְיָגֶרׁש( כז)
 פ: ְבִׁשֹלה ֵעִלי ֵבית ַעל ִדֶבר ֲאֶׁשר'ה

 
 ו-דהי"א כד:א .7
 ֶאְלָעָזר ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַאֲהֹרן ְבֵני ַמְחְלקֹוָתם ַאֲהֹרן ְוִלְבֵני( א)

 ָהיּו ֹלא ּוָבִנים ֲאִביֶהם ִלְפֵני ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַוָיָמת( ב:  )ְוִאיָתָמר
 ְבֵני ִמן ְוָצדוֹק ָדִויד ַוֶיָחְלֵקם( ג:  )ְוִאיָתָמר ֶאְלָעָזר נּוַוְיַכהֲ  ָלֶהם

 :ַבֲעֹבָדָתם ִלְפֻקָדָתם ִאיָתָמר ְבֵני ִמן ַוֲאִחיֶמֶלְך ֶאְלָעָזר

 ַהֶמֶלְך ִלְפֵני ַהֵלִוי ִמן ַהּסֹוֵפר ְנַתְנֵאל ֶבן ְׁשַמְעָיה ַוִיְכְתֵבם( ו)
 ָהָאבֹות ְוָראֵׁשי ֶאְבָיָתר ֶבן ַוֲאִחיֶמֶלְך ןַהֹכהֵ  ְוָצדֹוק ְוַהָשִרים
 ָאֻחז ְוָאֻחז ְלֶאְלָעָזר ָאֻחז ֶאָחד ָאב ֵבית ְוַלְלִוִים ַלֹכֲהִנים

 : ְלִאיָתָמר
 

 ג:יד א"שמ .3
 ְבִׁשלוֹ ' ה ֹכֵהן ֵעִלי ֶבן ִפיְנָחס ֶבן ִאיָכבוֹד ֲאִחי ֲאִחטּוב ֶבן ַוֲאִחָיה

 :יֹוָנָתן ָהַלְך ִכי ָיַדע אֹל ְוָהָעם ֵאפֹוד ֹנֵשא
 

 כב א"שמ .9

 ִאָשה ְוַעד ֵמִאיׁש ֶחֶרב ְלִפי ִהָכה ַהֹכֲהִנים ִעיר ֹנב ְוֵאת( יט)
 ֵבן ַוִיָמֵלט( כ:  )ָחֶרב ְלִפי ָוֶשה ַוֲחמֹור ְוׁשֹור יֹוֵנק ְוַעד ֵמעֹוֵלל

 :ָדִוד ַאֲחֵרי חַוִיְבַר  ֶאְבָיָתר ּוְׁשמוֹ  ֲאִחטּוב ֶבן ַלֲאִחיֶמֶלְך ֶאָחד
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