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 בחירת מקום המקדש 

 

 יט' שמואל א

ְלָחָמה ַוּתֹוֶסף( ח) ְהיֹות ַהמִּ א לִּ ד ַויֵּצֵּ ָלֶחם ָדוִּ ים ַויִּ ְשּתִּ ָפָניו ַוָינֻסּו ְגדֹוָלה ַמָכה ָבֶהם ַוַיְך ַבְפלִּ   :מִּ

י( ט) יתוֹ  ְוהּוא ָשאּול ֶאל ָרָעה' ה רּוחַ  ַוְּתהִּ ב ְבבֵּ יתוֹ  יֹושֵּ ד ְבָידוֹ  ַוֲחנִּ ן ְוָדוִּ ש( י) :ְבָיד ְמַנגֵּ  ָשאּול ַוְיַבקֵּ

ית ְלַהכֹות ד ַבֲחנִּ יר ְבָדוִּ ְפַטר ּוַבקִּ י ַויִּ ְפנֵּ ית ֶאת ַוַיְך ָשאּול מִּ יר ַהֲחנִּ ד ַבקִּ ָמלֵּט ָנס ְוָדוִּ   :אהּו ַבַלְיָלה ַויִּ

ְשַלח( יא) ים ָשאּול ַויִּ ית ֶאל ַמְלָאכִּ ד בֵּ יתוֹ  ְלָשְמרוֹ  ָדוִּ ד ַבֹבֶקר ְוַלֲהמִּ ד ַוַּתגֵּ יַכל ְלָדוִּ ְשּתוֹ  מִּ ם לֵּאֹמר אִּ  אִּ

יְנָך יַכל ַוֹּתֶרד( יב) :מּוָמת ַאָּתה ָמָחר ַהַלְיָלה ַנְפְשָך ֶאת ְמַמלֵּט אֵּ ד ֶאת מִּ ֶלְך ַהַחלֹון ְבַעד ָדוִּ ְבַרח ַויֵּ  ַויִּ

ָמלֵּט  ... :ַויִּ

ד( יח) ָמלֵּט ָבַרח ְוָדוִּ ל ֶאל ַוָיֹבא ַויִּ ת לוֹ  ַוַיֶגד ָהָרָמָתה ְשמּואֵּ ֶלְך ָשאּול לוֹ  ָעָשה ֲאֶשר ָכל אֵּ ל הּוא ַויֵּ  ּוְשמּואֵּ

נֵּה לֵּאֹמר ְלָשאּול ַויַֻגד( יט) :ְבָניֹות ַויְֵּשבּו ד הִּ  :ָבָרָמה ְבָניֹות ָדוִּ

 

 'מסכת זבחים נד עמוד ב

 ? רמה אצל נויות ענין מה וכי'? ברמה בנויות וישבו ושמואל דוד וילך'מהו שכתוב , רבא דרש

 .עולם של בנויו ועוסקין ברמה יושבין שהיו אלא

 וארץ, ישראל ארץ מכל גבוה המקדש שבית מלמד -' המקום אל ועלית כתיב וקמת'כתוב : אמרו

 .לא ידעו היכן מקומו. ארצות מכל גבוהה ישראל

' ועלה' – בנימין ואילו בשבט, הגבול ותאר הגבול ועלה בכל השבטים כתוב וירד. הביאו ספר יהושע

 . נלמד שכאן הוא מקומו: אמרו .לא כתוב' וירד, 'כתוב

 . שגבוהה מכולם, חשבו לבנותו בעין עיטם

 . 'ובין כתפיו שכן'כפי שכתוב , נרד מעט: אמרו

ואם , מסורת בידינו שהסנהדרין בחלקו של יהודה ושכינה בחלק ושל בנימין: ואפשר שאמרו כך

 .'שכן כתפיו ובין'כפי שכתוב , מוטב שנורידהו מעט. יתרחקו מאוד –נגביה את המקדש 

 .אכלתני ביתך קנאת כי: כפי שכתוב, בדוד האדומי דואג נתקנא זה דבר ועל

 לעיני שנת אתן אם ביתי באהל אבא אם' וגו' לה נשבע אשר וענות כל את לדוד' ה זכור: וכתוב

 זה - באפרתה. יער בשדה מצאנוה באפרתה שמענוה הנה' וגו' לה מקום אמצא עד תנומה לעפעפי

 .'יטרף זאב בנימין'כפי שכתוב , בנימין זה - יער בשדה מצאנוה, שבא מאפרים יהושע


