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יחמלכים א 

ילו ִ֣ ֹות׀ַוְיה  ֲעלִ֣ הַבַּֽ ְנח ָ֗ ׁשַהמ  ַגַּ֞ ִ֣הּוַוי  י  ל  ַּֽ יא  א  ֹּאַמר  ַהנ ב  הַוי י  ְיהו ָ֗ ם  ֱאֹלה  ה  קַאְבר  ִ֣ ְצח  לי  א ֵ֔ ְשר  ֹוםְוי  ַהיִ֣

ע ַדָ֗ ּו  הי  ָּ֧ י־ַאת  ַּֽ יםכ  ִ֛ לֱאֹלה  ֵ֖ א  ְשר  יְבי  ִ֣ ֲאנ  ָךַוַּֽ ֶּ֑ ְרָךִ֣ ַעְבד  ַּֽ ְדב  יּוב  ית  ש ֵ֔ תע  ֵ֥ יםא  ֵ֖ ר  ל־ַהְדב  ה׃כ  ל  ַּֽ א  ילזה  ֵ֤נ  ֲענ 

ה   יְיהו  נ  ְֵֽדעּו  ֲענ ֵ֔ ַּֽ םְוי  ִ֣ ע  הה  הַהז ֵ֔ ֵ֥ י־ַאת  ַּֽ ֵ֖הכ  יםְיהו  ֶּ֑ ֱאֹלה  ַּֽ הה  ִ֛ ת  ְוַאת  בֵֹּ֥ םֲהס  ֵ֖ ב  ת־ל  יתא  ַּֽ ַרנ  ללח׃ֲאחַֹּּֽ פִֹּ֣ ַות 

ה ׁש־ְיהו ָ֗ אַכלא  ֵֹּ֤ ה  ַות ל  עֹּ ַּֽ ת־ה  יםא  צ ֵ֔ ע  ַּֽ ת־ה  יםְוא  ֵ֖ נ  ֲאב  ַּֽ ת־ה  רְוא  ֶּ֑ פ  ע  ַּֽ ת־ה  םְוא  י  ת־ַהַמֵ֥ הְוא  ֵ֖ ל  ר־ַבְתע  ֲאׁש 

ה׃ כ  ַּֽ ח  םַוַיְרא  לטל  ע ֵ֔ ל־ה  ּוכ  ְפלֵ֖ ֵֽי  םַוַּֽ ֶּ֑ יה  ּוַעל־ְפנ  אְמרֵ֔ ִֹּ֣ ה  ַוי ּואְיהו  יםהִ֣ ֱאֹלה ֵ֔ ַּֽ ֵ֖הה  ּואְיהו  יםהֵ֥ ַּֽ ֱאֹלה  ַּֽ מ׃ה 

ר   ֹּאמ  הּוַוי י ָּ֨ ל  ַּֽ םא  ה ֶ֜ ּול  ְפשִ֣ י׀ת  ִ֣ יא  ת־ְנב  ַעלא  יׁשַהַבָ֗ ִ֛ טא  ֵ֥ ל  מ  םַאל־י  ֵ֖ ה  ּוםמ  ְתְפשֶּ֑ ֵֽי  םַוַּֽ ֵ֤ ד  ֹור  הּו  ַויַּֽ י ָּ֨ ל  ַּֽ א 

ל־ַנִַ֣חל ֹוןא  יׁשֵ֔ םק  ֵ֖ ט  ְׁשח  ם׃ַוי  ַּֽ ׁש 
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םט ֵ֥ בֹּא־ׁש  ַּֽ הַוי  ֵ֖ ר  ל־ַהְמע  ןא  ִ֣ל  םַוי  ֶּ֑ ֵ֤הׁש  נ  ה  ְוה  יוְדַבר־ְיהו  ל ֵ֔ רא  אמ  ִֹּ֣ ֹוַוי הַמה־ְלָךֵ֥ לֵ֔ ַּֽהּו׃פֵֹּ֖ י  ל  ַּֽ ר  יא  ֹּאמ  ַוי

א ָֹּּ֨ יַקנ את  נ ֶ֜ ִ֣הק  יהו  יַלַּֽ ִ֣ ֹותֱאֹלה  אָ֗ ּוְצב  ְזבֵ֤ י־ע  ַּֽ יְתָך  כ  ַּֽ ִ֣יְבר  לְבנ  א ֵ֔ ְשר  יָךי  ִ֣ ת  ְזְבחֹּ ת־מ  סּוא  ֵ֔ ר  ה 

יָך ֵ֖ יא  ת־ְנב  ּוְוא  ְרגִ֣ ַּֽ בה  ר  ֶּ֑ ח  רב  ֵ֤ ת  ּו  א  ַּֽ י  ו  יֲאנ  ּוְלַבד ֵ֔ יַוְיַבְקׁשֵ֥ ֵ֖ ת־ַנְפׁש  ּה׃א  ַּֽ ְלַקְחת 
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במדבר כה

הו נ ֵּ֡ יׁש  ְוה  יא  ְבנ ָּ֨ למ  א ֶ֜ ְשר  אי  בב ָ֗ ֵ֤ יו  ַוַיְקר  ח  ל־א  יתא  ְדי נ ֵ֔ ת־ַהמ  ִ֣יא  ינ  הְלע  ׁש ֵ֔ ֵ֖ימֹּ ינ  תּוְלע  ל־ֲעַדִ֣ כ 

ל ֶּ֑ א  ְשר  י־י  ַּֽ הְבנ  מ  ִ֣ יםְוה  כ ֵ֔ ַתחבֹּ ֵ֖ לפ  ה  ד׃אֵֹּ֥ ַּֽ ְראזמֹוע  ס  ַוַיָ֗ יְנח  ַּֽ רפ  ז ֵ֔ ְלע  ן־א  ןב  ן־ַאֲהרֵֹּ֖ ַּֽ ןב  ֶּ֑ ה  ם  ַהכֹּ ק  ַוי ָּ֨

ֹוְך תִ֣ המ  ד ֵ֔ ע  ַּֽ חה  ַקֵ֥ ַמחַוי  ֹו׃רֵֹּ֖ י בֹּאחְבי דַּֽ רַוַ֠ לַאַחָּ֨ א ֶ֜ ְשר  יׁש־י  ַּֽ הא  ב ָ֗ ל־ַהקֻּ ר  א  ְדקֹּ םַוי  יה ֵ֔ ת־ְׁשנ  תא  א ֵ֚

יׁש ִ֣ לא  א ֵ֔ ְשר  הי  ֵ֖ ש  א  ַּֽ ת־ה  ּהְוא  ֶּ֑ ת  ל־ֳקב  ַצר  א  ע  ַּֽ הַות  פ ֵ֔ לַהַמג  ַעֵ֖ ֵ֥ימ  ל׃ְבנ  ַּֽ א  ְשר  ְה֕יּוטי  ַּֽ יםַוי  ֵ֖ ת  הַהמ  ֶּ֑ פ  ַבַמג 

ֵ֥ה ע  יםַאְרב  ֵ֖ ְשר  ף׃ְוע  ל  ַּֽ א 

רי ֵ֥ ֵ֖הַוְיַדב  הְיהו  ֵ֥ ׁש  ל־מֹּ רא  אמַֹּּֽ סיא׃ל  יְנח ָּ֨ ַּֽ רפ  ז ֶ֜ ְלע  ן־א  ןב  ֲהרִֹּ֣ ן־ַאַּֽ ןב  ה ָ֗ יבַהכֹּ ֵ֤ ׁש  י  ה  ת  ת־ֲחמ  לא  ַעִ֣ מ 

ל א ֵ֔ ְשר  י־י  ַּֽ ֹוְבנ  יְבַקְנאֵ֥ ֵ֖ ת  ְנא  ת־ק  ֶּ֑םא  יְבתֹוכ  ית  ֵ֥ ל  א־כ  ַֹּּֽ לְול ֵ֖ א  ְשר  י־י  ַּֽ ת־ְבנ  י׃א  ַּֽ ת  ְנא  ןיבְבק  ֵ֖ כ  רל  ֱאמֶֹּּ֑

י ְננ ָּ֨ ןה  ֵ֥ ת  ֹונֹּ ילִ֛ ֵ֖ ית  ת־ְבר  ֹום׃א  לַּֽ היגׁש  ְית  ֵ֤ ֹולֹו  ְוה  יוּוְלַזְרעִ֣ ֵ֔ ֲחר  יתַאַּֽ ֵ֖ ַנִ֣תְבר  םְכהֻּ ֶּ֑ ַחתעֹול  רַתָ֗ ֵ֤ נ א  ֲאׁש  ק 

יו אֹלה ֵ֔ ַּֽ רל  ֵ֖ ֵ֥יַוְיַכפ  ל׃ַעל־ְבנ  ַּֽ א  ְשר  י 



Origenes, Commentarium Evangelium Joannis
Part (Migne) ps gr 14

שאנוכפירביםשופטיםבימיעודחיספקללאאשראלעזרבןפנחסכימוסריםהעברים

במדברבספרנצחחיילווהובטחו,אליהוהואהואשופטיםבספרקוראים



191' עמ, הייגערמהדורת , כחאליעזר ' פרקי דר

,ה"הקבלונגלהושם,וישתהויאכלויקםשנאמר,חורבלהרלווברחל"זאליהוועמד...

גילויעלבשיטיםקנאת,מקנאאתהלעולםלואמר.קנאתיקנא,אליהופהלךמהלואמר

בריתעושיןשאיןחייך,מקנאאתהוכאן,הכהןאהרןבןאלעזרבןפנחסשנאמרעריות

למלאךמכובדאחדכסאלעשותחכמיםהתקינומכאן.בעיניךרואהשאתהעדמילה

.הברית



(בתרגום הארמית)ו , שיר השירים רבה א

ברוךהקדושלואמר',ישראלבניבריתךעזבוכיצבאותאלהי'להקנאתיקנאויאמר'

ואת'.מזבחותיךשמא,מזבחותי:לואמר',הרסומזבחותיךאת'?בריתךשמא,בריתי:הוא

ויבקשולבדיאניואותר':לואמר?לךאכפתמהואת,נביאי:לואמר',בחרבהרגונביאיך

הואמה',רצפיםעוגתמראשותיווהנהויבוא'–?כתובמה,וראהבא.'לקחתהנפשיאת

.בניעלמלשינותשאמרמיבכלפיותרצוץ-פה-רוץ:נחמןברשמואל'ראמר?רצפים



4' עמ, רבין-מהדורת הורוביץ, דפסחאמסכתא, ישמעאל' מכילתא דר

,נאמרומה,צבאותאלוהי'להקנאתיקנאשנאמרהבןכבודולאהאבכבודתבעאליהו

שאי...תחתיךלנביאתמשחשפטבןאלישעואת...דמשקמדברהלצורךשובלךויאמר

בנבואתךאפשי



ב"ע-א"רט ע, חלק א, ספר הזוהר

(בתרגום מארמית)

-'השמיםבסערהאליהוויעל,שניהםביןויפרדואשוסוסיאשרכבוהנה'–כתובמה,וראהבוא

כשארקדושמלאךונשאר,העולםבנידרךכשארשלאונתעלההרוחמןהגוףהתפשטשאז

הקדושלואמר',קנאתיקנאויאמר,אליהופהלךמהויאמרקולאליווהנה'...עליוניםקדושי

לאוהעולם,לעולםבךלשלוטהמוותיוכלשלאדלתסגרת,לימקנאאתהמתיעד:הואברוך

מקוםשבכלחייך:לואמר',ישראלבניבריתךעזבוכי':לואמר.אדםבניעםאותךלסבוליכול

,אליהושלההואהדברגרםמהוראהבא.שםמצויתהיהאתההקדושההבריתאתיקיימושבני

לאאשרהפהוכללבעלכרעולאאשרהברכיםכלאלפיםשבעתבישראלוהשארתי':שכתוב

–אדםבניעםאותךלסבוליכולהעולםשאין,ולהבאמכאן:הואברוךהקדושלואמר.'לונשק

תסתלקואתהאדםלבניאחרנביאיהיה',תחתיךלנביאתמשחמחולהמאבלשפטבןאלישעואת'

בניכשארבולשלוטהמוותמלאךיכוללאהואברוךלקדושהמקנאאדםכל,ראהובא.למקומך

.'שלוםבריתיאתלונותןהנני':בפנחסשנאמרכמוהעמידוהווהרי,שלוםלוויהיה,אדם


