בס"ד

בחירת מקום המקדש
שמואל א' יט
(ח) וַ ּתוֹסֶ ף הַ ִּמלְ חָ מָ ה לִּ ְהיוֹת וַ יֵּצֵּ א ָדוִּ ד וַ יִּ לָחֶ ם בַ פְ לִּ ְש ִּּתים וַ יְַך בָ הֶ ם מַ כָה גְ ד ֹולָה וַ ָינֻסּו ִּמפָ נָיו:
(ט) וַ ְּת ִּהי רּוחַ ה' ָרעָ ה אֶ ל שָ אּול וְ הּוא בְ בֵּ ית ֹו יוֹשֵּ ב וַ חֲ נִּ ית ֹו בְ יָד ֹו וְ ָדוִּ ד ְמ ַנגֵּן בְ יָד( :י) וַ יְ בַ ֵּקש ָשאּול
לְ הַ כוֹת בַ חֲ ִּנית בְ ָדוִּ ד ּובַ ִּקיר וַ יִּ פְ טַ ר ִּמפְ נֵּי שָ אּול וַ יְַך אֶ ת הַ חֲ נִּ ית בַ ִּקיר וְ ָדוִּ ד נָס וַ יִּ מָ לֵּט בַ לַיְ לָה הּוא:
(יא) וַ יִּ ְשלַח שָ אּול מַ לְ ָאכִּ ים אֶ ל בֵּ ית ָדוִּ ד לְ שָ ְמר ֹו וְ לַהֲ ִּמית ֹו בַ ב ֶֹקר וַ ַּתגֵּד לְ ָדוִּ ד ִּמיכַל ִּא ְשּת ֹו לֵּאמֹר ִּאם
אֵּ ינְָך ְממַ לֵּט אֶ ת נַפְ ְשָך הַ לַיְ לָה מָ חָ ר אַ ָּתה מּומָ ת( :יב) וַ ּת ֶֹרד ִּמיכַל אֶ ת ָדוִּ ד בְ עַ ד הַ חַ לוֹן וַ ֵּילְֶך וַ יִּ בְ ַרח
וַ יִּ מָ לֵּט... :
ּושמּואֵּ ל
(יח) וְ ָדוִּ ד בָ ַרח וַ יִּ מָ לֵּט וַ ָיבֹא אֶ ל ְשמּואֵּ ל הָ ָרמָ תָ ה וַ ַיגֶד ל ֹו אֵּ ת כָל אֲ ֶשר עָ ָשה ל ֹו ָשאּול וַ ֵּילְֶך הּוא ְ
וַ י ְֵּשבּו בְ נָיוֹת( :יט) וַ יֻגַד לְ שָ אּול לֵּאמֹר ִּהנֵּה ָדוִּ ד בְ נָיוֹת בָ ָרמָ ה:

מסכת זבחים נד עמוד ב'
דרש רבא ,מהו שכתוב 'וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה'? וכי מה ענין נויות אצל רמה?
אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם.
אמרו :כתוב 'כתיב וקמת ועלית אל המקום'  -מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל ,וארץ
ישראל גבוהה מכל ארצות .לא ידעו היכן מקומו.
הביאו ספר יהושע .בכל השבטים כתוב וירד ועלה הגבול ותאר הגבול ,ואילו בשבט בנימין – 'ועלה'
כתוב' ,וירד' לא כתוב .אמרו :נלמד שכאן הוא מקומו.
חשבו לבנותו בעין עיטם ,שגבוהה מכולם.
אמרו :נרד מעט ,כפי שכתוב 'ובין כתפיו שכן'.
ואפשר שאמרו כך :מסורת בידינו שהסנהדרין בחלקו של יהודה ושכינה בחלק ושל בנימין ,ואם
נגביה את המקדש – יתרחקו מאוד .מוטב שנורידהו מעט ,כפי שכתוב 'ובין כתפיו שכן'.
ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד ,כפי שכתוב :כי קנאת ביתך אכלתני.
וכתוב :זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה' וגו' אם אבא באהל ביתי אם אתן שנת לעיני
לעפעפי תנומה עד אמצא מקום לה' וגו' הנה שמענוה באפרתה מצאנוה בשדה יער .באפרתה  -זה
יהושע שבא מאפרים ,מצאנוה בשדה יער  -זה בנימין ,כפי שכתוב 'בנימין זאב יטרף'.

