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קללת בית עלי  -ב:כז-לו
 .1רלב"ג שמואל א פרק ב פסוק לא
(לא) מהיות זקן בביתך  -ירצה בזה שלא יהיה בהם מי
שיזקין אבל ימותו בחורים:
 .2מצודת דוד שמואל א פרק ב פסוק לא
מהיות זקן  -ר"ל מושל ושר כי המושלים והשרים נקראו
זקני העם:
 .3רש"י (במ')
ברית כהנת עולם  -שאע"פ שכבר נתנה כהונה לזרעו של
אהרן ,לא נתנה אלא לאהרן ולבניו ,שנמשחו עמו
ולתולדותיהם שיולידו אחר המשחתן ,אבל פינחס שנולד
קודם לכן ולא נמשח ,לא בא לכלל כהונה עד כאן .וכן שנינו
בזבחים (קא ב) לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי:

 .4רד"ק ל
(ל) אמור אמרתי  -במדרש מתחילה נתתי כהונה לאלעזר
הכהן ובניו שנאמר והלבשת אותם את אלעזר בנו ובימי
פלגש בגבעה שפקרו ישראל ברוב המצות ומי גרם להם
פנחס ואלעזר ושאר הכהנים שהיה להם לסבוב מעיר אל
עיר ולהוציאם ולא עשו כן לפיכך נטלתי כהונה גדולה מהם
ונתתיה לך שאתה מבני איתמר ואמרתי שיתהלכו ביתך
ובית אביך לפני עד עולם עתה חלילה לי כי מכבדי אכבד בני
פנחס שכבד אותי בשטים:
(ל) ובוזי יקלו  -שנאמר ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן
וגו' כדבר ה' אשר דבר אל בית עלי ונעשה צדוק כהן גדול
שהיה מבני פנחס חלילה לי שיתהלכו הם לפני כי אחר שהם
בוזי דין הוא שיקלו ועל זרע עלי אמר זה ולא על שאר
הכהנים אע"פ שאמר מתחלה ביתך ובית אביך ובכלל בית
אביך שאר הכהנים כמו שאמר נגליתי לבית אביך והוא
אהרן הכהן הוא ובניו שחטאו בכהונה סילק מהם כבוד
הכהונה וברית הכהונה
 וכבוד הכהונה  -הוא להיות כהן גדול ולא היה בזרעו
כהן גדול אלא טפל לאחרים כמו שאמר ספחני נא
 וברית הכהונה  -החיים והשלום כמו שאמר לפנחס
הנני נותן לו את בריתי שלום ואמר בריתי היתה אתו
החיים והשלום ועל זרע עלי אמר וכל מרבית ביתך
ימותו אנשים הפך הברית כמו שהם חללו הברית וכבוד
הכהונה:
 .5רד"ק שם
(לה) והקימותי לי כהן נאמן  -אמרו כי זה היה צדוק כי לא
חלה על זרע עלי הקללה עד שנעשה צדוק כהן גדול וזה היה
כשהיה בורח דוד מפני אבשלום שנסתלק אביתר והיה
צדוק כהן גדול שנאמר ויעל אביתר ואחר כן אמר ויאמר
המלך לצדוק השב את ארון הא_להים העיר ואותו היום
נתמנה כהן גדול אבל לא היה כהן גדול עד שנמשח שלמה
והוא גם כן נמשח לכהן גדול וקודם היום הזה לא היה
מסולק זרע עלי מכהונה גדולה שהרי היה אחיה בן אחיטוב

נושא אפוד במלחמת שאול ואחימלך היה כהן גדול בנוב
ואביתר בנו היה כהן גדול עד שהוקם צדוק:
והתהלך לפני משיחי  -הוא וזרעו ואמר לפני משיחי כי
הכהן היה בא לפני המלך להורותו הדרך הטובה ולא היה
המלך בא לפני הכהן הגדול אלא כשהיה שואל באורים
ותומים כמו שכתוב ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו
במשפט האורים אבל בכל עת אחר שירצה המלך לראות
הכהן הגדול ולדבר עמו הכהן היה בא לפניו וכן אמר זכריה
הנביא וישב ומשל על כסאו והיה כהן על כסאו ועצת שלום
תהיה בין שניהם ופי' והיה כהן על כסאו כמו לפני כסאו
כמו עומדים עליו נצבים עליו שהוא כמו לפניו וי"ת וישמש
קדם משיחי ונראה כי דעתו כמו שפירשנו:
 .6מלכים א ב
(כז) וַ יְ ג ֶָרׁש ְׁשֹלמֹה אֶ ת אֶ ְביָתָ ר ִמ ְהיוֹת כֹהֵ ן ַלה' לְ מַ לֵא אֶ ת ְדבַ ר
ה'אֲ ׁשֶ ר ִדבֶ ר עַ ל בֵ ית עֵ לִ י בְ ִׁשֹלה :פ
 .7דהי"א כד:א-ו
(א) וְ לִ בְ נֵי ַאהֲ רֹן מַ ְחלְ קוֹתָ ם בְ נֵי ַאהֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ בִ יהּוא אֶ לְ עָ זָ ר
וְ ִאיתָ מָ ר( :ב) וַ יָמָ ת נ ָָדב וַ אֲ בִ יהּוא לִ פְ נֵי אֲ בִ יהֶ ם ּובָ נִים ֹלא הָ יּו
יתמָ ר( :ג) וַ יֶחָ לְ ֵקם ָדוִ יד וְ צָ דוֹק ִמן בְ נֵי
לָהֶ ם וַ יְ כַהֲ נּו ֶאלְ עָ זָ ר וְ ִא ָ
יתמָ ר לִ פְ קֻ ָדתָ ם בַ ֲעב ָֹדתָ ם:
ימלְֶך ִמן בְ נֵי ִא ָ
אֶ לְ עָ זָ ר וַאֲ ִח ֶ
(ו) וַ יִ כְ ְתבֵ ם ְׁשמַ עְ יָה בֶ ן ְנ ַת ְנ ֵאל הַ ּסוֹפֵ ר ִמן הַ לֵוִ י לִ פְ נֵי הַ מֶ לְֶך
אׁשי הָ ָאבוֹת
וְ הַ שָ ִרים וְ צָ דוֹק הַ כֹהֵ ן וַאֲ ִחימֶ לְֶך בֶ ן אֶ בְ יָתָ ר וְ ָר ֵ
ַלכֹהֲ נִים וְ לַלְ וִ יִ ם בֵ ית ָאב אֶ חָ ד ָאחֻ ז לְ אֶ לְ עָ זָ ר וְ ָאחֻ ז ָאחֻ ז
לְ ִאיתָ מָ ר:
 .3שמ"א יד:ג
וַאֲ ִחיָ ה בֶ ן אֲ ִחטּוב אֲ ִחי ִאי ָכבוֹד בֶ ן ִפינְ חָ ס בֶ ן עֵ לִ י כֹהֵ ן ה' בְ ִׁשל ֹו
נֹשֵ א אֵ פוֹד וְ הָ עָ ם ֹלא י ַָדע כִ י הָ לְַך י ֹונָתָ ן:
 .9שמ"א כב
(יט) וְ אֵ ת נֹב עִ יר הַ כֹהֲ נִים ִהכָה לְ פִ י חֶ ֶרב מֵ ִאיׁש וְ עַ ד ִאשָ ה
מֵ ע ֹולֵל וְ עַ ד י ֹונֵק וְ ׁשוֹר וַ חֲ מוֹר וָ ֶשה לְ פִ י חָ ֶרב( :כ) וַ יִ מָ לֵט בֵ ן
ּוׁשמ ֹו אֶ בְ יָתָ ר וַ יִ בְ ַרח ַאחֲ ֵרי ָדוִ ד:
אֶ חָ ד לַאֲ ִחימֶ לְֶך בֶ ן אֲ ִחטּוב ְ
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