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ספר שמואל ב'

כי בית יעשה לך ה
 .1סנהדרין כ ע"ב
תניא ,רבי יוסי אומר :שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן
לארץ :להעמיד להם מלך ,ולהכרית זרעו של עמלק,
ולבנות להם בית הבחירה ,ואיני יודע איזה מהן תחילה,
כשהוא אומר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק ,הוי
אומר :להעמיד להם מלך תחילה ,ואין כסא אלא מלך,
שנאמר וַ יֵּשֶׁ ב ְׁשֹלמֹה עַ ל כִּ סֵּ א ה' לְׁמֶׁ לְֶׁך.
 .3דברי הימים א כט
 .2מלכים א ב
ּושֹלמֹה יָשַ ב עַ ל כִּ סֵּ א (כג) ַויֵּשֶׁ ב ְׁשֹלמֹה עַ ל כִּ סֵּ א
(יב) ְׁ
ה' לְׁמֶׁ לְֶׁך ַתחַ ת ָדוִּ יד ָאבִּ יו
דָּ וִּ ד ָּאבִּ יו
ַויַצְׁ ַלח וַ ִּי ְׁש ְׁמעּו ֵּאלָ יו ָכל
וַתכֹן ַמלְׁ כֻתֹו ְׁמאֹד:
ִּ
י ְִּׁש ָר ֵּאל:
 .4ישעיהו סו
(א) כֹה ָאמַ ר ה' ַהשָּ מַ יִּם כִּ ְס ִּאי וְ הָּ ָּא ֶרץ הֲ דֹם ַרגְ לָּי ֵּאי־ ֶׁזה
ָל־א ֶׁלה
בַ יִּת אֲ שֶׁ ר ִּתבְׁ נּו־לִּ י וְׁ ֵּאי־ ֶׁזה מָ קֹום ְׁמנּוחָ ִּתי( :ב) וְׁ ֶׁאת־כ ֵּ
ל־אלֶׁ ה נְׁ אֻ ם־ה' וְׁ ֶׁאל־זֶׁה ַאבִּ יט ֶׁאל־עָ נִּ י
י ִָּדי עָ שָ ָתה ַויִּ ְׁהיּו ָכ ֵּ
ל־דבָ ִּרי:
ּונְׁכֵּ ה־רּוחַ וְׁ חָ ֵּרד עַ ְׁ
 .5ישעיהו כד:כג
וְׁ חָ פְׁ ָרה הַ לְׁ בָ ָנה ּובֹושָ ה הַ חַ מָ ה כִּ י־מָּ לְַך ה' צְ בָּ אֹות בְ הַ ר צִּ ּיֹון
ירּושלַ ִּם וְׁ ֶׁנגֶׁד זְׁ ֵּקנָיו ָכבֹוד :פ
ָ
ּובִּ
 .6תהלים מח
ּומהֻ לָ ל ְׁמאֹד בְׁ עִּ יר
(א) ִּשיר ִּמזְׁ מֹור ִּל ְׁבנֵּי־ק ַֹרח( :ב) גָדֹול ה' ְׁ
ר־ק ְׁדשֹו( :ג) ְׁיפֵּה נֹוף ְׁמשֹוש כָל־הָ ָא ֶׁרץ הַ ר־צִּ יֹון
ֹלקינּו הַ ָ
אֱ ֵּ
י ְַׁרכְׁ ֵּתי צָ פֹון ִּק ְריַת מֶ לְֶך ָּרב:
 .7תהלים קמו
ֹלקיְִּך צִּ ּיֹון ְׁלדֹר ָודֹר הַ לְׁ לּו־יָּה:
יִּמֹלְך ה' ְׁלעֹולָם אֱ ַ
(י) ְ
 .8תהלים צט
(א) ה' מָּ לְָּך י ְִּׁרגְׁ זּו עַ ִּמים יֹשֵּ ב כְ רּובִּ ים ָתנּוט ָה ָא ֶׁרץ:
ָל־העַ ִּמים:
(ב) ה' בְ צִּ ּיֹון גָדֹול וְׁ ָרם הּוא עַ ל־כ ָ
נֹורא ָקדֹוש הּוא:
(ג) יֹודּו ִּש ְׁמָך גָדֹול וְׁ ָ
(ד) וְׁ עֹז מֶׁ ֶׁלְך ִּמ ְׁשפָט ָאהֵּ ב ַא ָתה כֹו ַנ ְׁנ ָת ֵּמישָ ִּרים ִּמ ְׁש ָפט
ית:
ּוצְׁ דָ ָקה בְׁ ַי ֲעקֹב ַא ָתה עָ ִּש ָ
רֹוממּו ה' אֱ ֹלהֵּ ינּו וְׁ ִּה ְׁש ַתחֲ וּו לַהֲ דֹם ַרגְ לָּיו ָקדֹוש הּוא:
(ה) ְׁ
 .9קהלת ה:ז
ִּאם עֹשֶׁ ק ָרש וְׁ גֵּזֶׁ ל ִּמ ְׁש ָפט ָוצֶׁ ֶׁדק ִּת ְׁר ֶׁאה בַ ְׁמ ִּדינָה ַאל ִּת ְׁתמַ ּה
עַ ל הַ חֵּ פֶץ כִּ י ָּגבֹהַ מֵּ עַ ל ָּגבֹהַ שֹמֵּ ר ּוגְׁ ב ִֹּהים עֲלֵּ יהֶׁ ם.
 .10מל"א ו:ב
וְׁ הַ בַ יִּ ת אֲ שֶׁ ר בָ נָה הַ מֶׁ ֶׁלְך ְׁשֹלמֹה לַ ה' ִּש ִּשים ַאמָ ה ָא ְׁרכֹו
ֹלשים ַאמָּ ה קֹומָּ תֹו:
ּוש ִּ
וְׁ עֶׁ ְׁש ִּרים ָר ְׁחבֹו ְ
 .11מל"א ז:ב
וַיִּ בֶׁ ן ֶׁאת בֵּ ית יַעַ ר ַהלְׁבָ נֹון מֵּ ָאה ַא ָמה ָא ְׁרכֹו וַחֲ ִּמ ִּשים ַאמָ ה
ֹלשים ַאמָּ ה קֹומָּ תֹו...
ּוש ִּ
ָר ְׁחבֹו ְ

 .12מלכים א פרק ג
(ה) בְׁ גִּ בְׁ עֹון נ ְִּׁר ָאה ה' ֶׁאל ְׁשֹלמֹה בַ חֲ לֹום ַהלָיְׁ לָ ה וַ י ֹאמֶׁ ר
ֹאמר ְׁשֹלמֹה ַא ָתה
ש ַאל מָּ ה ֶא ֶתן לְָּך( :ו) וַי ֶׁ
_ֹלהים ְ
אֱ ִּ
ית עִּ ם עַ ְׁב ְׁדָך ָדוִּ ד ָא ִּבי ֶׁח ֶׁסד גָדֹול כַאֲ ֶׁשר ָהלַ ְך לְׁ פָ נֶׁיָך
עָ ִּש ָ
ּובי ְִּׁש ַרת לֵּבָ ב עִּ ָמְך ו ִַּת ְׁש ָמר לֹו ֶׁאת ַה ֶׁחסֶׁ ד
ּוב ְׁצ ָד ָקה ְׁ
בֶׁ אֱ מֶׁ ת ִּ
הַ גָדֹול הַ ֶׁזה ו ִַּת ֶׁתן לֹו בֵּ ן י ֵֹּשב עַ ל כִּ ְׁסאֹו כַיֹום ַהזֶׁה( :ז) וְׁ עַ ָתה
_ֹלהי ַא ָתה ִּה ְׁמלַכְׁ ָת ֶׁאת עַ ְׁב ְׁדָך ַת ַחת ָדוִּ ד ָא ִּבי וְׁ ָאנֹכִּ י נַעַ ר
ה' אֱ ָ
ָקטֹן ל ֹא ֵּא ַדע צֵּ את וָב ֹא( :ח) וְׁ עַ ְׁב ְׁדָך ְׁבתֹוְך עַ ְׁמָך אֲ ֶׁשר בָ ָח ְׁר ָת
עַ ם ָרב אֲ ֶׁשר ל ֹא י ִָּמנֶׁה וְׁ ל ֹא ִּי ָספֵּר ֵּמרֹב( :ט) וְׁ נ ַָת ָת לְׁעַ ְׁב ְׁדָך לֵּב
ִּשפֹט ֶאת עַ ְמָך לְהָּ בִּ ין בֵּ ין טֹוב ל ְָּרע כִּ י ִּמי יּוכַ ל
שֹמֵּ עַ ל ְ
ִּל ְׁשפֹט ֶׁאת עַ ְׁמָך ַהכָבֵּ ד ַהזֶׁה( :י) וַ יִּיטַ ב ַה ָדבָ ר ְׁבעֵּ ינֵּי ה' כִּ י
_ֹלהים ֵּאלָ יו יַעַ ן
ֹאמר אֱ ִּ
שָ ַאל ְׁשֹלמֹה ֶׁאת ַה ָדבָ ר ַהזֶׁ ה( :יא) וַי ֶׁ
אֲ שֶׁ ר שָ ַאל ְָׁת ֶׁאת ַה ָדבָ ר ַהזֶׁ ה וְׁ ל ֹא ָש ַא ְׁל ָת לְׁ ָך י ִָּּמים ַרבִּ ים
וְׁ ל ֹא שָ ַאל ְָׁת ְׁלָך עֹשֶ ר וְׁ ל ֹא ָש ַאל ְָׁת ֶׁנפֶׁש אֹיְׁ בֶׁ יָך וְ שָּ ַאל ְָּת לְָך
יתי כִּ ְׁדבָ ֶׁריָך ִּהנֵּה נ ַָת ִּתי
שפָּט( :יב) ִּהנֵּה עָ ִּש ִּ
ִּשמֹעַ ִּמ ְ
הָּ בִּ ין ל ְ
לְָׁך ֵּלב חָּ כָּם וְׁ נָבֹון אֲ ֶׁשר כָמֹוָך ל ֹא ָהיָה לְׁ פָ נֶׁיָך וְׁ ַאחֲ ֶׁריָך ל ֹא
יָקּום ָכמֹוָך( :יג) וְׁ גַם אֲ ֶׁשר ל ֹא ָש ַאל ְָׁת נ ַָת ִּתי לָ ְך גַם עֹשֶ ר גַם
כָּבֹוד אֲ ֶׁשר ל ֹא ָהיָה כָ מֹוָך ִּאיש בַ ְׁמלָכִּ ים כָ ל י ֶָׁמיָך( :יד)

ֹותי כַאֲ שֶ ר הָּ לְַך
ּומצְ ַ
ִּשמֹר חֻ ַקי ִּ
וְ ִּאם ֵּתלְֵּך בִּ ְד ָּרכַי ל ְ
דָּ וִּ יד ָּאבִּ יָך וְ הַ אֲ ַרכְ ִּתי ֶאת יָּמֶ יָך :ס
בקשת שלמה:
ִּשפֹט ֶׁאת עַ ְׁמָך
לֵּב ש ֵֹּמעַ ל ְ
לְהָּ בִּ ין בֵּ ין טֹוב ל ְָּרע

תשובת ה':

יַעַ ן אֲ ֶׁשר ָש ַאלְׁ ָת ֶׁאת ַה ָדבָ ר
ַהזֶׁה וְ ל ֹא שָּ ַאל ְָּת לְָך
י ִָּּמים ַרבִּ ים וְׁ ל ֹא ָש ַאלְׁ ָת
לְׁת נֶׁפֶׁ ש
לְָׁך ע ֶֹׁשר וְׁ ל ֹא ָש ַא ָ
לְׁת לְׁ ָך
איְׁבֶׁ יָך וְׁ ָש ַא ָ
ֹ

ִּשמֹעַ ִּמ ְשפָּט
הָּ בִּ ין ל ְ

 .13יחזקאל פרק מז
(א) ַוי ְִּׁשבֵּ נִּ י ֶׁאל פ ֶַׁתח ַהבַ יִּת וְׁ ִּהנֵּה ַמיִּם י ְֹׁצ ִּאים ִּמ ַת ַחת ִּמפְׁ ַתן
ימה כִּ י פְׁ נֵּי ַהבַ יִּת ָק ִּדים וְׁ ַה ַמיִּ ם י ְֹׁר ִּדים ִּמ ַתחַ ת
הַ בַ יִּת ָק ִּד ָ

ספר שמואל ב'

כֶׁתף הַ בַ יִּ ת הַ ְׁי ָמנִּית ִּמ ֶׁנגֶׁב לַ ִּמזְׁ בֵּ חַ ( :ב) ַויֹוצִּ ֵּא ִּני דֶׁ ֶׁרְך שַ עַ ר
ִּמ ֶׁ
וַיְׁסבֵּ נִּי דֶׁ ֶׁרְך חּוץ ֶׁאל שַ עַ ר הַ חּוץ דֶׁ ֶׁרְך הַ פֹונֶׁה ָק ִּדים
צָ פֹונָה ִּ
וְׁ ִּהנֵּה מַ יִּ ם ְׁמ ַפכִּ ים ִּמן הַ כ ֵָּתף הַ יְׁמָ נִּ ית( :ג) בְׁ צֵּ את הָ ִּאיש
ָק ִּדים וְׁ ָקו ְׁביָדֹו וַ יָמָ ד ֶׁא ֶׁלף בָ ַאמָ ה ַו ַיעֲבִּ ֵּרנִּי בַ ַמיִּם מֵּ י
ָאפְׁ סָ יִּ ם( :ד) ַויָמָ ד ֶׁאלֶׁף ַו ַיע ֲִּב ֵּרנִּי בַ ַמיִּם מַ יִּם בִּ ְׁרכָ יִּם וַ יָמָ ד
ֶׁאלֶׁף וַ ַיעֲבִּ ֵּרנִּי מֵּ י מָ ְׁת ָנ ִּים( :ה) וַ יָמָ ד ֶׁאלֶׁף נַחַ ל אֲ שֶׁ ר ל ֹא אּוכַ ל
לַ ֲעבֹר כִּ י גָאּו הַ מַ ִּים מֵּ י שָ חּו נַחַ ל אֲ שֶׁ ר ל ֹא יֵּעָ בֵּ ר( :ו) ַוי ֹאמֶׁ ר
ית בֶׁ ן ָאדָ ם ַויֹו ִּל ֵּכנִּ י וַ יְׁ ִּשבֵּ נִּי ְׁש ַפת ַהנ ַָחל( :ז) בְׁ שּובֵּ ִּני
ֵּאלַי הֲ ָר ִּא ָ
ּומזֶה( :ח) וַי ֹאמֶׁ ר
וְׁ ִּהנֵּה ֶאל ְשפַת הַ נ ַַחל עֵּ ץ ַרב ְמאֹד ִּמזֶה ִּ
ֵּאלַי הַ מַ יִּ ם הָ ֵּאלֶׁ ה יֹוצְׁ ִּאים ֶׁאל הַ גְׁ לִּ י ָלה הַ ַק ְׁדמֹונָה וְׁ י ְָׁרדּו עַ ל
הָ ע ֲָרבָ ה ּובָ אּו הַ יָמָ ה ֶׁאל הַ יָמָ ה הַ מּוצָ ִּאים <ונרפאו> וְ נ ְִּרפּו
ִּשרֹץ ֶאל ָּכל אֲ ֶשר
הַ מָּ יִּ ם( :ט) וְ הָּ יָּה ָּכל ֶנפֶש ַחּיָּה אֲ שֶ ר י ְ
יָּבֹוא שָּ ם נַחֲ ַל ִּים ִּי ְחיֶה וְ הָּ יָּה הַ דָּ גָּה ַרבָּ ה ְמאֹד כִּ י בָּ אּו שָּ מָּ ה
הַ מַ יִּ ם הָּ ֵּאלֶה וְ י ֵָּּרפְ אּו וָּחָּ י כֹל אֲ שֶ ר יָּבֹוא שָּ מָּ ה הַ נָּחַ ל( :י)
וְׁ הָ יָה עָ ְׁמדּו עָ ָליו דַ ּוָ גִּ ים ֵּמעֵּ ין ג ִֶּׁדי וְׁ עַ ד עֵּ ין עֶׁ גְׁ ַל ִּים ִּמ ְׁשטֹוחַ
לַחֲ ָר ִּמים יִּ ְׁהיּו ְׁל ִּמינָה ִּת ְׁהיֶׁה ְׁדג ָָתם כִּ ְׁדגַת ַהיָם ַהגָדֹול ַרבָ ה
ֹאתיו ּוגְׁ בָ ָאיו וְׁ ל ֹא י ֵָּרפְׁ אּו לְׁמֶׁ ַלח ִּנ ָתנּו( :יב) וְ עַ ל
ְׁמאֹד( :יא) בִּ צ ָ
ּומזֶה כָּל עֵּ ץ ַמאֲ כָּל ל ֹא ִּיבֹול
הַ נַחַ ל ַיעֲלֶה עַ ל ְש ָּפתֹו ִּמזֶה ִּ
עָּ לֵּ הּו וְ ל ֹא ִּיתֹם פִּ ְריֹו לָחֳ דָ ָשיו יְׁבַ כֵּר כִּ י ֵּמימָּ יו ִּמן הַ ִּמ ְקדָּ ש
הֵּ מָּ ה יֹוצְ ִּאים וְׁ הָ יָה פִּ ְׁריֹו לְׁמַ אֲ כָל וְׁ עָ לֵּ הּו ל ְִּׁתרּופָ ה :ס
 .14בראשית פרק ב
_ֹלהים גַן בְׁ עֵּ ֶׁדן ִּמ ֶׁק ֶׁדם ַוי ֶָׁשם שָ ם ֶׁאת הָ ָא ָדם
(ח) ַויִּטַ ע ה' אֱ ִּ
_ֹלהים ִּמן הָ אֲ דָ מָ ה ָכל עֵּ ץ נ ְֶׁׁחמָ ד
אֲ שֶׁ ר יָצָ ר( :ט) וַ יַצְׁ מַ ח ה' אֱ ִּ
לְׁמַ ְׁר ֶׁאה וְׁ טֹוב לְׁמַ אֲ כָל וְׁ עֵּ ץ ַה ַחיִּים ְׁבתֹוְך הַ גָן וְׁ עֵּ ץ ַה ַדעַ ת טֹוב
ּומשָּ ם ִּיפ ֵָּּרד
וָרע( :י) וְ נָּהָּ ר יֹצֵּ א מֵּ עֵּ דֶ ן ְל ַה ְשקֹות ֶאת הַ גָּן ִּ
ָ
אשים( :יא) שֵּ ם הָ ֶׁאחָ ד פִּ ישֹון הּוא הַ סֹבֵּ ב
לְא ְרבָּ עָּ ה ָּר ִּ
וְ הָּ יָּה ַ
ֵּאת כָל ֶׁא ֶׁרץ הַ חֲ וִּ ילָה אֲ שֶׁ ר שָ ם הַ זָהָ ב( :יב) ּוזֲהַ ב הָ ָא ֶׁרץ
הַ ִּהוא טֹוב שָ ם הַ בְ דֹלַ ח וְׁ ֶׁאבֶׁ ן הַ שֹהַ ם( :יג) וְׁ שֵּ ם ַהנָהָ ר הַ שֵּ ִּני
גִּ יחֹון הּוא הַ סֹובֵּ ב ֵּאת ָכל ֶׁא ֶׁרץ כּוש( :יד) וְׁ שֵּ ם הַ נָהָ ר
הלְֵּך ִּק ְׁדמַ ת ַאשּור וְׁ הַ נָהָ ר הָ ְׁרבִּ יעִּ י
לִּישי ִּחדֶׁ ֶׁקל הּוא הַ ֹ
הַ ְׁש ִּ
_ֹלהים ֶׁאת ָה ָאדָ ם ַויַנִּ חֵּ הּו בְׁ גַן
יִּקח ה' אֱ ִּ
הּוא פְׁ ָרת( :טו) וַ ַ
עֵּ דֶׁ ן לְעָּ בְ דָּ ה ּולְ שָּ ְמ ָּרה
 .15רמב"ן ג:כב
ודע והאמן כי גן עדן בארץ וכן עץ החיים ועץ הדעת,
ומשם יצא הנהר ויפרד לארבעה ראשים הנראים לנו ,כי
פרת בארצנו ובגבולנו ,ופישון הוא נילוס מצרים כדברי
הראשונים.
 .16יחזקאל פרק כח
(א) וַ יְׁ ִּהי ְׁדבַ ר ה’ ֵּא ַלי ֵּלאמֹר( :ב) בֶׁ ן ָאדָ ם אֱ מֹר לִּ נְגִּ יד צֹר כֹה
ֹלהים
ָאמַ ר ה' אלקים יַעַ ן גָּבַ ה ִּלבְ ָך וַת ֹאמֶ ר ֵּאל ָּאנִּי מֹושַ ב אֱ ִּ
יָשַ בְׁ ִּתי ְׁבלֵּב י ִַּמים וְׁ ַא ָתה ָא ָדם וְׁ ל ֹא ֵּא_ל ו ִַּת ֵּתן לִּבְׁ ָך כְׁ ֵּלב
_ֹלהים( :ג) ִּהנֵּה חָּ כָּם ַא ָתה <מדנאל> ִּמדָ נִּ יֵּאל כָל סָ תּום
אֱ ִּ
ית לְָׁך ָח ִּיל ו ַַתעַ ש
ּוב ְׁתבּונ ְָׁתָך עָ ִּש ָ
ל ֹא עֲמָ מּוָך( :ד) בְ חָּ כְ מָּ ְתָך ִּ
ית
רֹותיָך( :ה) ְׁברֹב חָ כְׁ מָ ְׁתָך בִּ ְׁר ֻכל ְָׁתָך ִּה ְׁר ִּב ָ
זָהָ ב וָכֶׁסֶׁ ף בְׁ אֹוצְׁ ֶׁ
ֵּחילֶָׁך וַ יִּגְׁ בַ ּה ְׁלבָ ְׁבָך ְׁבחֵּ ילֶָׁך :ס
ֹלהים:
(ו) לָכֵּן כֹה ָאמַ ר ה' אלקים יַעַ ן ִּת ְתָך ֶאת לְבָּ בְ ָך כְ לֵּב אֱ ִּ
בֹותם
(ז) לָכֵּ ן ִּהנְׁ נִּ י מֵּ בִּ יא עָ לֶׁ יָך ָז ִּרים עָ ִּריצֵּ י גֹויִּם וְׁ הֵּ ִּריקּו ַח ְׁר ָ
יֹורדּוָך וָמַ ָתה
עַ ל יְׁ פִּ י חָ כְׁ מָ ֶׁתָך וְׁ ִּח ְׁללּו ִּיפְׁ עָ ֶׁתָך( :ח) לַשַ חַ ת ִּ
ֹלהים ָּאנִּ י ִּלפְ נֵּי
מֹותי חָ לָ ל בְׁ לֵּב י ִַּמים( :ט) ֶה ָּאמֹר ת ֹאמַ ר אֱ ִּ
ְׁמ ֵּ
מֹותי ע ֲֵּרלִּים
ֵּ
ה ְֹרגֶָך וְ ַא ָּתה ָּאדָּ ם וְ ל ֹא ֵּאל בְ יַד ְמחַ ְללֶיָך( :י)
ָתמּות בְׁ יַד ָז ִּרים כִּ י אֲ ִּני ִּדבַ ְׁר ִּתי נְׁאֻ ם ה' אלקים :ס
יְׁהי ְׁדבַ ר ה' ֵּאלַ י לֵּ אמֹר( :יב) בֶׁ ן ָאדָ ם שָ א ִּקינָה עַ ל
(יא) וַ ִּ
חֹותם
ֵּ
מֶׁ לְֶׁך צֹור וְׁ ָאמַ ְׁר ָת לֹו כֹה ָא ַמר ה' א_להים ַא ָתה
ית
_ֹלהים הָּ יִּ ָּ
ָּתכְ נִּית מָ לֵּ א חָּ כְ מָּ ה ּוכְׁ לִּ יל יֹפִּ י( :יג) בְ עֵּ דֶ ן גַן אֱ ִּ
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כָל ֶׁאבֶׁ ן י ְָׁק ָרה ְׁמסֻ כ ֶָׁתָך א ֶֹדם פִּ ְט ָּדה וְ יָּהֲ ֹלם ַת ְר ִּשיש שֹהַ ם
ּונְׁקבֶׁ יָך בָ ְך
וְ י ְָּשפֵּה ַספִּ יר ֹנפְֶך ּובָּ ְר ַקת וְ זָּ ָּהב ְׁמלֶׁאכֶׁת תֻ פֶׁיָך ָ
ּונְׁת ִּתיָך
בְ יֹום ִּהבָּ ַראֲ ָך כֹונָנּו( :יד) ַא ְׁת כְ רּוב ִּמ ְׁמ ַשח ַהסֹוכֵּ ְך ַ
ית ְׁבתֹוְך ַא ְׁבנֵּי ֵּאש ִּה ְׁת ַהלָכְׁ ָת( :טו)
_ֹלהים ָּה ִּי ָּ
בְ הַ ר קֹדֶ ש אֱ ִּ
לָתה בָ ְך:
נִּמצָ א עַ וְׁ ָ
ָת ִּמים ַא ָתה ִּב ְׁד ָרכֶׁ יָך ִּמיֹום ִּהבָ ְׁר ָאְך עַ ד ְׁ
(טז) בְׁ רֹב ְׁר ֻכל ְָׁתָך ָמלּו תֹוכְׁ ָך ָח ָמס ו ֶַׁתחֱ ָטא וָ אֲ ַחלֶׁלְָׁך ֵּמהַ ר
סכְֵּך ִּמתֹוְך ַא ְׁבנֵּי ֵּאש( :יז) גָבַ ּה לִּבְׁ ָך
_ֹלהים ו ַָאבֶׁ ְׁדָך כְׁ רּוב ַה ֹ
אֱ ִּ
בְׁ יָפְׁ יֶָׁך ִּש ַח ָת ָחכְׁ ָמ ְׁתָך עַ ל ִּיפְׁ עָ ֶׁתָך עַ ל ֶׁא ֶׁרץ ִּה ְׁשלַכְׁ ִּתיָך לִּ פְׁ נֵּי
ֻלָתָך
ְׁמלָכִּ ים נ ְַׁת ִּתיָך ל ְַׁראֲ וָה בָ ְך( :יח) ֵּמרֹב עֲֹונֶׁיָך ְׁבעֶׁ וֶׁ ל ְׁרכ ְׁ
וָא ֶׁתנְׁ ָך
אֹוצא ֵּאש ִּמתֹוכְׁ ָך ִּהיא אֲ כָ לַ ְׁתָך ֶׁ
ִּח ַלל ְָׁת ִּמ ְׁק ָד ֶׁשיָך וָ ִּ
יֹודעֶׁ יָך בָ עַ ִּמים
ל ְֵּׁאפֶׁר עַ ל ָה ָא ֶׁרץ לְׁעֵּ ינֵּי כָל ר ֶֹׁאיָך( :יט) כָ ל ְׁ
ִּית וְׁ ֵּאינְׁ ָך עַ ד עֹו ָלם :פ
שָ ְׁממּו עָ לֶׁ יָך בַ ָלהֹות ָהי ָ
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ספר שמואל ב'

א .תיאור הגן – מיקומה ותפקידה – והמקבילות במקדש
הנהר מתחת למקדש = גיחון
הנהר של גן עדן – גיחון
(ב:יג) וְׁ שֵּ ם ַהנָהָ ר הַ שֵּ נִּ י גִּ יחֹון דברי הימים ב פרק לג
(יד) וְׁ ַאחֲ ֵּרי כֵּן בָ נָה חֹומָּ ה ִּחיצֹונָּה לְעִּ יר ָּדוִּ יד ַמעְ ָּרבָּ ה לְגִּ יחֹון בַ נ ַַחל וְׁ לָבֹוא ְׁב ַשעַ ר
הּוא הַ סֹובֵּ ב ֵּאת כָ ל ֶׁא ֶׁרץ כּוש:
יהּודה:
הַ דָ גִּ ים וְׁ סָ בַ ב ָלעֹפֶׁ ל ַויַגְׁ ִּביהֶׁ ָה ְׁמאֹד ַוי ֶָׁשם ָש ֵּרי ַחיִּ ל ְׁבכָ ל ֶׁהעָ ִּרים ַה ְׁבצֻרֹות ִּב ָ

אבני המקדש

זיהוי גן עדן

(ב:יב) ּוזֲהַ ב הָ ָא ֶׁרץ הַ ִּהוא טֹוב במ' יא:ז
שָ ם הַ בְ ֹדלַח וְׁ ֶׁאבֶׁ ן הַ שֹהַ ם:
וְׁ הַ מָ ן כִּ זְׁ ַרע גַד הּוא וְ עֵּ ינֹו כְ עֵּ ין הַ בְ ֹדלַח
שמות פרק טז( :לג) וַ י ֹאמֶׁ ר מֹשֶׁ ה ֶׁאל ַאהֲ רֹן ַקח ִּצ ְׁנצֶׁ נֶׁת ַא ַחת וְׁ ֶׁתן ָש ָמה ְׁמל ֹא
הָ עֹמֶׁ ר מָ ן וְׁ ַהנַח אֹתֹו ִּלפְ נֵּי ה' ְׁל ִּמ ְׁש ֶׁמ ֶׁרת ְׁל ֹדר ֵֹּתי ֶׁכם:
ַאבְׁ נֵּי שֹהַ ם וְׁ ַאבְׁ נֵּי ִּמל ִֻּאים לָ ֵּאפֹד וְׁ לַ ח ֶֹׁשן( :במ' כה:ז)
מלכים א פרק ו
ּודבִּ יר בְׁ תֹוְך הַ בַ יִּת ִּמפְׁ נִּ ימָ ה הֵּ כִּ ין ְל ִּת ֵּתן ָּשם ֶאת אֲ רֹון ְב ִּרית ה'( :כ) וְׁ לִּפְׁ נֵּי
(יט) ְ
קֹומתֹו וַ יְׁ צַ פֵּ הּו זָּהָּ ב
א ֶׁרְך וְׁ עֶׁ ְׁש ִּרים ַא ָמה ר ַֹחב וְׁ עֶׁ ְׁש ִּרים ַא ָמה ָ
הַ ְׁדבִּ יר עֶׁ ְׁש ִּרים ַאמָ ה ֹ
ִּימה ז ָָּּהב ָסגּור וַ יְׁעַ בֵּ ר
סָּ גּור ַו ְׁיצַ ף ִּמזְׁ בֵּ חַ ָא ֶׁרז( :כא) ַו ְׁיצַ ף ְׁשֹלמֹה ֶׁאת ַהבַ יִּת ִּמפְׁ נ ָ
<ברתיקות> בְׁ ַרתּוקֹות זָּ הָּ ב לִּ פְׁ נֵּי הַ ְׁד ִּביר וַ ְׁיצַ פֵּהּו ז ָָּּהב( :כב) וְׁ ֶׁאת כָל ַהבַ יִּת ִּצפָ ה
זָּהָּ ב עַ ד תֹם כָל הַ בָ יִּת וְׁ כָל הַ ִּמזְׁ בֵּ חַ אֲ ֶׁשר ל ְַׁד ִּביר ִּצפָה ז ָָּּהב:
_ֹלהים ֶׁאת במדבר פרק ג
(ב:טו) וַ ִּי ַקח ה' אֱ ִּ
הָ ָאדָ ם וַ ַינִּחֵּ הּו בְׁ גַן עֵּ דֶׁ ן לְעָּ ְבדָּ ה (ו) הַ ְׁק ֵּרב ֶׁאת מַ ֵּטה לֵּוִּ י וְׁ הַ עֲמַ ְׁד ָת אֹתֹו ִּלפְׁ נֵּי ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹּהן וְׁ ֵּש ְׁרתּו אֹתֹו( :ז) וְ ָּש ְמרּו
ֶׁאת ִּמ ְשמַ ְרתֹו וְׁ ֶׁאת ִּמ ְשמֶ ֶרת כָ ל הָ עֵּ ָדה לִּ פְׁ נֵּי א ֶֹׁהל מֹועֵּ ד ַל ֲעבֹד ֶׁאת ֲעב ַֹדת ַה ִּמ ְׁשכָ ן:
ּולְשָּ ְמ ָּרה
(ח) וְ שָּ ְמרּו ֶׁאת כָל כְׁ לֵּי אֹהֶׁ ל מֹועֵּ ד וְׁ ֶׁאת ִּמ ְש ֶמ ֶרת ְׁבנֵּי י ְִּׁש ָר ֵּאל ַל ֲעבֹד ֶׁאת ֲעב ַֹדת
הַ ִּמ ְׁשכָן:

ב .אבני גן עדן
תיאור גן עדן ביחזקאל – כרובים ואבני החושן
שמות פרק כח
טּורים ָאבֶׁ ן
לֵּאת בֹו ִּמל ַֻאת ֶׁאבֶׁ ן ַא ְׁרבָ עָ ה ִּ
ּומ ָ
(יז) ִּ
טּור אֹדֶ ם פִּ ְטדָּ ה ּובָּ ֶר ֶקת ַהטּור הָ ֶׁאחָ ד:
(יח) וְׁ ַהטּור הַ ֵּשנִּי ֹנפְֶך סַ פִּ יר וְ יָּהֲ ֹלם:
ישי לֶשֶ ם ְשבֹו וְ ַא ְחלָּמָּ ה:
(יט) וְׁ הַ טּור הַ ְׁשלִּ ִּ
(כ) וְׁ הַ טּור הָ ְׁרבִּ יעִּ י ַת ְר ִּשיש וְ שֹהַ ם וְ י ְָּשפֵּה
ְׁמשֻ בָ צִּ ים זָּהָּ ב ִּי ְׁהיּו ְׁב ִּמלּוא ָֹתם:

יחזקאל פרק כח
(יב) בֶׁ ן ָאדָ ם שָ א ִּקינָה עַ ל ֶׁמלֶׁ ְך צֹור וְׁ ָא ַמ ְׁר ָת לֹו כֹה ָא ַמר ה' אלקים
_ֹלהים
חֹותם ָתכְׁ נִּית מָ לֵּא ָחכְׁ ָמה ּוכְׁ ִּליל יֹפִּ י( :יג) ְבעֵּ ֶדן גַן אֱ ִּ
ַא ָתה ֵּ
ִּית כָל ֶׁאבֶׁ ן י ְָׁק ָרה ְׁמסֻ כ ֶָׁתָך
הָּ י ָּ
אֹדֶ ם פִּ ְטדָּ ה וְ יָּהֲ ֹלם
ַת ְר ִּשיש שֹהַ ם וְ י ְָּש ֵּפה
סַ פִּ יר ֹנפְֶך ּובָּ ְר ַקת
וְ זָּהָּ ב ְׁמלֶׁאכֶׁת תֻ פֶׁ יָך ּונ ְָׁקבֶׁ יָך בָ ְך ְׁביֹום ִּהבָ ַראֲ ָך כֹונָנּו:

יִּית
_ֹלהים ָּה ָּ
ית ְׁש ַניִּם כְׁ רֻ בִּ ים זָהָ ב ִּמ ְׁק ָשה (יד) ַא ְׁת כְ רּוב ִּמ ְׁמשַ ח ַהסֹו ֵּכְך ּו ְׁנ ַת ִּתיָך ְב ַהר ק ֶֹדש אֱ ִּ
שמות כה:יח  -וְׁ עָ ִּש ָ
בְׁ תֹוְך ַאבְׁ נֵּי ֵּאש ִּה ְׁתהַ לָכְׁ ָת:
ַתעֲשֶׁ ה א ָֹתם ִּמ ְׁשנֵּי ְׁקצֹות הַ ַכפ ֶֹׁרת:

ג .עץ החיים/הכרובים
שמות כה:יח
בראשית פרק ג:כד
ית ְׁש ַניִּם כְ רֻ בִּ ים זָהָ ב ִּמ ְׁק ָשה ַתע ֲֶׁשה א ָֹתם ִּמ ְׁשנֵּי ְׁקצֹות ַהכַ פ ֶֹׁרת:
וַיְׁ ג ֶָׁרש ֶׁאת הָ ָאדָ ם וַ י ְַׁשכֵּן ִּמ ֶׁקדֶׁ ם ְׁלגַן עֵּ ֶׁדן ֶׁאת וְׁ עָ ִּש ָ
הַ כְ רֻ בִּ ים וְׁ ֵּאת לַ הַ ט ַהחֶׁ ֶׁרב הַ ִּמ ְׁתהַ ֶׁפ ֶׁכת
משלי פרק ג
לִּשמֹר ֶאת דֶ ֶרְך עֵּ ץ ַהחַ ּיִּ ים
ְ
יה ְׁמאֻ ָשר :פ
יקים בָ ּה וְׁ ת ְֹׁמכֶׁ ָ
(יח) עֵּ ץ חַ ּיִּ ים ִּהיא לַמַ חֲ זִּ ִּ

ד .גן עדן = מקור הקול האלקי/נבואי
ּובב ֹא מֹשֶׁ ה ֶׁאל אֹהֶׁ ל מֹועֵּ ד ל ְַׁדבֵּ ר ִּאתֹו וַ ִּי ְׁש ַמע ֶׁאת ַהקֹול ִּמ ַדבֵּ ר
_ֹלהים במ' ז:פט ְׁ -
(ג:ח) וַיִּ ְׁש ְׁמעּו ֶׁאת קֹול ה' אֱ ִּ
ֵּאלָּיו מֵּ עַ ל הַ ַכפ ֶֹׁרת אֲ שֶׁ ר עַ ל אֲ רֹן ָהעֵּ דֻת ִּמבֵּ ין ְשנֵּי ַהכְ רֻ ִּבים וַ י ְַׁדבֵּ ר ֵּאלָ יו
ִּמ ְתהַ לְֵּך בַ גָּן

