The Census
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" א ו ַי ֹּסֶ ףַ ,אף-י ְהו ָה ,לַחֲ רֹותְ ,בי ִשְ ָר ל; ויָסֶ ת אֶ ת-דָ ו ִד בָהֶ ם לֵאמ ֹּר ,לְֵך מְ נֵה אֶ ת-י ִשְ ָר ל ו ְאֶ ת-י ְהּודָ ה .ב ו ַי ֹּאמֶ ר מֶ לְֶך אֶ ל-יֹוָאב
שַ ר-הַ חַ י ִל אֲ שֶ ר-אִ ּתֹו ,שּוט-נָא ְבכָל-שִ בְטֵ י י ִשְ ָראֵ ל מִ דָ ן ו ְעַ ד-בְאֵ ר שֶ בַעּ ,ופִקְ דּו ,אֶ ת-הָ עָ ם; וְי ָדַ עְ ּתִ י ,אֵ ת מִ סְ פַ ר הָ עָ ם ".
The anger of the LORD again flared up against Israel; and He incited David against them, saying, “Go and
number Israel and Judah.” The king said to Joab, -his army commander, “Make the rounds of all the tribes of
Israel, from Dan to Beer-sheba, and take a census of the people, so that I may know the size of the
”population.
 .2ברכות ס"ב עמ' ב
" אם ה׳ הסיתך בי ירח מנחה אמר רבי אלעזר אמר ליה הקדוש ברוך הוא לדוד מסית קרית לי הרי אני מכשילך בדבר
שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו דכתיב כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו וגו׳ "
 .3רש"י " :לא ידעתי על מה"
רד"ק" :לא ידענו זה החרון למה היה אם היה רע בישראל דוד היה מבער אותו אולי היה בישראל עוברי עבירה בסתר"
רלב"ג " :ראוי שתדע שראוי שיובן מזה שאין הש''י הוא המסית את דוד למנות אותם שאם היה זה כן לא היה אשם לדוד
על זה ואיך ענשהו א''כ הש''י בזה העונש הנפלא האלהי אלא שנ' שזאת ההסתה מיוחסת לש''י באופן כולל לפי שהוא
הסבה בכל מה שיתחדש על הצד  ...והנראה בעיני שהיה אמרו ויסת את דוד חסר והרצון בו ויסת לבו את דוד "
 .4דה"א ,כא ,א
" א וַיַעֲ מ ֹּד שָ טָ ן ,עַ ל-י ִשְ ָראֵ ל; וַיָסֶ ת ,אֶ ת-דָ ו ִיד ,לִמְ נֹות ,אֶ ת-י ִשְ ָראֵ ל ".
Satan arose against Israel and incited David to number Israel.
רד"ק  " :הוא הנטוע בלב האדם מנעוריו "
מצודת דוד  " :הוא היצה״ר הנטוע בלב האדם "
 .5שמ"ב כג ,לט
ְשִ
ֹלשִ
" ִ
אּוריָה ,הַ חִ ּתִ י--כ ֹּל ,שְ ים ו בְעָ הUriah the Hittite: thirty-seven in all. .
Similarities in the story of Bat Sheva and the Census .6
" . Iוַיִחַ ר ַאף דָ ו ִד בָאִ יש מְ א ֹּד" (י"ב ,ה); " VSו ַי ֹּסֶ ף ַאף ה' לַחֲ רֹות ְבי ִשְ ָראֵ ל" (כ"ד ,א).
" .IIו ַי ֹּאמֶ ר דָ ו ִד אֶ ל נ ָָתן חָ טָ אתִ י לַה' " (י"ב ,יג); " VSו ַי ֹּאמֶ ר דָ ו ִד אֶ ל ה' חָ טָ ִ
אתי מְ א ֹּד" (כ"ד ,י).
" IIIגַם ה' הֶ עֱ בִיר חַ טָ אתְ ָך" (י"ב ,יג); " VSו ְעַ ּתָ ה ה' הַ עֲ בֶר נָא אֶ ת עֲ ֹון עַ בְדְ ָך" (כ"ד ,י).
" .IVוַי ֵַרע הַ דָ בָר אֲ שֶ ר עָ שָ ה דָ ו ִד בְעֵ ינֵי ה' " (י"א ,כז)" VS ,וַי ֵַרע בְעֵ ינֵי הָ אֱ ֹ-להִ ים עַ ל הַ דָ בָר הַ זֶה" (דה"א כ"א ,ז).
 .7שמות ל' ,יב–יג
" כִי תִ שָ א אֶ ת ר ֹּאש ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ִלפְקֻ דֵ יהֶ ם וְנָתְ נּו אִ יש כ ֹּפֶ ר נַפְשֹו לַה' ִבפְק ֹּד א ָֹּתם ו ְֹלא י ִהְ י ֶה בָהֶ ם נֶגֶף בִפְ ק ֹּד א ָֹּתם .זֶה י ִּתְ נּו
כָל הָ עֹּבֵר עַ ל הַ פְקֻ דִ ים מַ חֲ צִית הַ שֶ קֶ ל בְשֶ קֶ ל הַ ק ֹּדֶ ש עֶ שְ ִרים ג ֵָרה הַ שֶ קֶ ל מַ חֲ צִית הַ שֶ קֶ ל ּתְ רּומָ ה ַלה' "
When you take a census of the Israelite people according to their enrollment, each shall pay the LORD a
ransom for himself on being enrolled, that no plague may come upon them through their being enrolled. This

is what everyone who is entered in the records shall pay: a half-shekel by the sanctuary weight—twenty
gerahs to the shekel—a half-shekel as an offering to the LORD.
 יב, רש"י שמות ל.8
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 אֶ לָּא י ִּתְ נּו כָל אֶ חָ ד חֲ צִית שֶ קֶ ל ו מְ נֶה אֶ ת שְ קָ לִים, ַאל מְ נֵם ל ֻגלְגֹולֶת," כְשֶ ַּתחְ פֹוץ לְקַ בֵל סְ כּום נְיָנָם ל ת כַמָ ה ם
" :ו ְתֵ דַ ע מִ נְיָנָם
 א, רלב"ג שמ"ב כד.9
 ולא היה, כי זה יורה על שדוד היה שם בשר זרועו בבטחו על רוב העם,"והנה החטא היה בזה המספר לפי מה שאחשוב
."ראוי שיבטח כי אם בשם יתברך לבדו
 יב, מלבי"ם שמות ל.10
 שאז מפרידים כל איש, אבל כשמונים אותם, זכות הרבים גדול מאד,"כי כל עוד העם מתאחדים והם כולם כאיש אחד
 שזה מורה על, ולתקן זה ציוה שכל אחד יתן מחצית השקל. ואז ישלוט בהם הנגף,בפני עצמו ויחופשו מעשיהם
."אגודתם
ד- ג, שמ"ב כ"ד.11
ֹלהֶ יָך אֶ ל הָ עָ ם כָהֵ ם וְכָהֵ ם מֵ ָאה ְפעָ מִ ים ו ְעֵ ינֵי אֲ דֹּנִי הַ מֶ לְֶך ר ֹּאֹות ו ַאדֹּנִי הַ מֶ לְֶך לָמָ ה- ֱ" (ג) ו ַי ֹּאמֶ ר יֹוָאב אֶ ל הַ מֶ לְֶך ו ְיֹוסֵ ף ה' א
 (ד) וַיֶחֱ זַק דְ בַר הַ מֶ לְֶך אֶ ל יֹוָאב ו ְעַ ל שָ ֵרי הֶ חָ י ִל וַיֵצֵא יֹוָאב ו ְשָ ֵרי הַ חַ י ִל ִל ְפנֵי הַ מֶ לְֶך לִפְ ק ֹּד אֶ ת הָ עָ ם אֶ ת:חָ פֵץ בַדָ בָר הַ זֶה
" :י ִשְ ָראֵ ל
Joab answered the king, “May the LORD your God increase the number of the people a hundredfold, while
your own eyes see it! But why should my lord king want this?” However, the king’s command to Joab and to
the officers of the army remained firm; and Joab and the officers of the army set out, at the instance of the
king, to take a census of the people of Israel.
ט- שמ"ב כד ה.12
 (ו) וַיָב ֹּאּו הַ ִגלְעָ דָ ה ו ְאֶ ל אֶ ֶרץ ַּתחְ ּתִ ים:" (ה) וַיַעַ בְרּו אֶ ת הַ י ְַרדֵ ן וַיַחֲ נּו בַעֲ רֹועֵ ר י ְמִ ין הָ עִ יר אֲ שֶ ר בְתֹוְך הַ נַחַ ל הַ גָד ו ְאֶ ל י ַעְ זֵר
 (ח) וַיָשֻ טּו: (ז) וַיָב ֹּאּו מִ ְבצַר צ ֹּר וְכָל עָ ֵרי הַ חִ ּוִי ו ְהַ ְכנַעֲ נִי וַיֵ ְצאּו אֶ ל נֶגֶב י ְהּודָ ה בְאֵ ר שָ בַע:חָ דְ שִ י וַיָב ֹּאּו דָ נָה יַעַ ן ו ְסָ בִיב אֶ ל צִידֹון
 (ט) וַיִּתֵ ן יֹוָאב אֶ ת מִ סְ פַ ר מִ פְקַ ד הָ עָ ם אֶ ל הַ מֶ לְֶך ו ַּתְ הִ י י ִשְ ָראֵ ל:ָארץ וַיָב ֹּאּו מִ קְ צֵה תִ שְ עָ ה חֳ דָ שִ ים ו ְעֶ שְ ִרים יֹום י ְרּושָ ָלִם
ֶ ְָבכָל ה
" :שְ מֹּנֶה מֵ אֹות אֶ לֶף אִ יש חַ י ִל שֹּלֵף חֶ ֶרב ו ְאִ יש י ְהּודָ ה חֲ מֵ ש מֵ אֹות אֶ לֶף אִ יש
“ They crossed the Jordan and encamped at Aroer, on the right side of the town, which is in the middle of the
wadi of Gad, and [went on] to Jazer. They continued to Gilead and to the region of Tahtim-hodshi, and they
came to Dan-jaan and around to Sidon. They went onto the fortress of Tyre and all the towns of the Hivites and
Canaanites, and finished at Beer-sheba in southern Judah. They traversed the whole country, and then they
came back to Jerusalem at the end of nine months and twenty days. Joab reported to the king the number of
the people that had been recorded: in Israel there were 800,000 soldiers ready to draw the sword, and the men
of Judah numbered 500,000.”
 ו, דה"א כ"א.13
""ו ְ ֵלו ִי ּו ִבנְי ָמִ ן ֹלא פָ קַ ד בְתֹוכָם כִי נִתְ עַ ב דְ בַר הַ מֶ לְֶך אֶ ת יֹוָאב
He did not record among them Levi and Benjamin, because the king’s command had become repugnant to Joab.

 .14במדבר א ,מט
"אַ ְך אֶ ת מַ טֵ ה ֵלו ִי ֹלא תִ פְק ֹּד ו ְאֶ ת ר ֹּאשָ ם ֹלא תִ שָ א בְתֹוְך ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל"
Do not on any account enroll the tribe of Levi or take a census of them with the Israelites.
 .15במדבר כו ,סב
"  ...כִי ֹלא הָ תְ פָ קְ דּו ,בְתֹוְך ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ,כִי ֹלא-נ ִַּתן לָהֶ ם נַחֲ לָה ,בְתֹוְך ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ".
They were not part of the regular enrollment of the Israelites, since no share was assigned to them among the
Israelites.
 .16רש"י דה"א כא ,ו
" הלא בפלגש בגבעה נגפו ,ואם יתנגפו עתה – מה ישתייר להם?!".
 .17שמ"ב כד ,י
" וַיְַך לֵב דָ ו ִד א ֹּתֹו ַאחֲ ֵרי כֵן סָ פַ ר אֶ ת הָ עָ ם ו ַי ֹּאמֶ ר דָ ו ִד אֶ ל ה' חָ טָ אתִ י מְ א ֹּד אֲ שֶ ר עָ שִ יתִ י ו ְעַ ּתָ ה ה' הַ עֲ בֶר נָא אֶ ת עֲ ֹון עַ בְדְ ָך כִי
נִסְ ַכלְּתִ י מְ א ֹּד "
“ But afterward David reproached himself for having numbered the people. And David said to the LORD, “I
have sinned grievously in what I have done. Please, O LORD, remit the guilt of Your servant, for I have acted
”foolishly.
 .18דה"א כא ,ז
" "וַי ֵַרע בְעֵ ינֵי הָ אֱ ֹ-להִ ים עַ ל הַ דָ בָר הַ זֶה וַיְַך אֶ ת י ִשְ ָראֵ ל"
God was displeased about this matter and He struck Israel.
 .19מועד קטן ,טז ע"ב
" אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מאי דכתיב 'נְאֻ ם דָ ו ִד בֶן י ִשַ י ּונְאֻ ם הַ ֶגבֶר הֻ קַ ם עָ ל' (שמ"ב כ"ב ,א)? נאֻ ם דוד
בן ישי שהקים עּולּה של תשובה".
 .20שמ"ב כד
" (יא) וַיָקָ ם דָ ו ִד בַב ֹּקֶ ר ּודְ בַר ה' הָ י ָה אֶ ל גָד הַ נָבִיא חֹּזֵה דָ ו ִד לֵאמ ֹּר( :יב) הָ לֹוְך ו ְדִ ב ְַר ָּת אֶ ל דָ ו ִד כ ֹּה ָאמַ ר ה' שָ ֹלש ָאנֹּכִי נֹוטֵ ל
עָ לֶיָך בְחַ ר לְָך ַאחַ ת מֵ הֶ ם ו ְאֶ עֱ שֶ ה לְָּך":
When David rose in the morning, the word of the LORD had come to the prophet Gad, David’s seer: “Go and tell
”’David, ‘Thus said the LORD: I hold three things over you; choose one of them, and I will bring it upon you.
 .21רד"ק שמ"ב כד ,יא
"לא שכב לבו בלילה ,וקם בבקר והנה בא אליו גד הנביא בדבר ה' שנגלה אליו בלילה"
 .22שמ"ב כד ,יג
ְַארצֶָך ( )2אִ ם שְ ֹלשָ ה חֳ דָ שִ ים נֻסְ ָך לִפְ נֵי צ ֶָריָך
" (יג) וַיָב ֹּא גָד אֶ ל דָ ו ִד וַיַגֶד לֹו ו ַי ֹּאמֶ ר לֹו )1( :הֲ ָתבֹוא לְָך שֶ בַע שָ נִים ָרעָ ב ב ְ
ּוראֵ ה מָ ה אָ שִ יב שֹּלְחִ י דָ בָר:
ְַארצֶך עַ ָּתה דַ ע ְ
ו ְהּוא ר ֹּדְ פֶ ָך ( )3ו ְאִ ם הֱ יֹות שְ ֹלשֶ ת יָמִ ים דֶ בֶר ב ְ

Gad came to David and told him; he asked, (1) “Shall a seven-year famine come upon you in the land, (2) or
shall you be in flight from your adversaries for three months while they pursue you, (3) or shall there be three
days of pestilence in your land? Now consider carefully what reply I shall take back to Him who sent me.”
 יד, שמ"ב כד.23
" :" (יד) ו ַי ֹּאמֶ ר דָ ו ִד אֶ ל גָד צַר לִי מְ א ֹּד נִ ְפלָה נָא ְבי ַד ה' כִי ַרבִים ַרחֲ מָ ו ּו ְבי ַד ָאדָ ם ַאל אֶ פ ֹּלָה
“ David said to Gad, “I am in great distress. Let us fall into the hands of the LORD, for His compassion is great;
and let me not fall into the hands of men.”
 מדרש שמואל פרשה לא.24
 הוא בטוח על, 'מה איכפת לו לבן ישי: עכשיו יהיו כל ישראל אומרים, אם בורר אני חרב:" נתחשב דוד בפני עצמו ואמר
 נבור דבר שהכל.' הוא בטוח על אוצרותיו, 'מה איכפת לו לבן ישי: עכשיו יהיו כל ישראל אומרים, אם בורר אני רעב.'גבוריו
" .שוין בו
 שמ"ב כד.25
 (טז) וַיִשְ לַח י ָדֹו:" (טו) וַיִּתֵ ן ה' דֶ בֶר ְבי ִשְ ָראֵ ל מֵ הַ ב ֹּקֶ ר ו ְעַ ד עֵ ת מֹועֵ ד וַיָמָ ת מִ ן הָ עָ ם מִ דָ ן ו ְעַ ד בְאֵ ר שֶ בַע שִ בְעִ ים אֶ לֶף אִ יש
הַ מַ לְאָ ְך י ְרּושָ ַלִם לְשַ חֲ תָ ּה וַיִנָחֶ ם ה' אֶ ל הָ ָרעָ ה ו ַי ֹּאמֶ ר לַמַ לְאָ ְך הַ מַ שְ חִ ית בָעָ ם ַרב עַ ּתָ ה הֶ ֶרף י ָדֶ ָך ּומַ לְאַ ְך ה' הָ יָה עִ ם ג ֶֹּרן
:הָ אֲ ַרוְנָה הַ י ְבֻסִ י
The LORD sent a pestilence upon Israel from morning until the set time; and 70,000 of the people died, from
Dan to Beer-sheba. But when the angel extended his hand against Jerusalem to destroy it, the LORD
renounced further punishment and said to the angel who was destroying the people, “Enough! Stay your
hand!” The angel of the LORD was then by the threshing floor of Araunah the Jebusite.
 טו, שמ"ב כד.26
 עד מועד הקרבת התמיד:רש"י
 עד הצהריים:רד"ק
 עד אותו העת למחרת:מצודת דוד
 שמ"ב כד.27
ִ ָ" (יז) ו ַי ֹּאמֶ ר דָ ו ִד אֶ ל ה' ב ְִרא ֹּתֹו אֶ ת הַ מַ לְאָ ְך הַ מַ כֶה בָעָ ם ו ַי ֹּאמֶ ר הִ נֵה ָאנֹּכִי חָ ט
אתי ו ְָאנֹּכִי הֶ עֱ ו ֵיתִ י ו ְאֵ לֶּה הַ ֹּ ֹּאן מֶ ה עָ שּו ּתְ הִ י נָא
:י ָדְ ָך בִי ּו ְבבֵית ָאבִי
When David saw the angel who was striking down the people, he said to the LORD, “I alone am guilty, I alone
have done wrong; but these poor sheep, what have they done? Let Your hand fall upon me and my father’s
house!”
 שמ"ב כד.28
":ָָארץ ו ַּתֵ עָ צַר הַ מַ גֵפָ ה מֵ עַ ל י ִשְ ָראֵ ל
ֶ " (כה) וַיִבֶן שָ ם דָ ו ִד מִ זְבֵחַ לַה' וַיַעַ ל ע ֹּלֹות ּושְ לָמִ ים וַיֵעָ תֵ ר ה' ל
And David built there an altar to the LORD and sacrificed burnt offerings and offerings of well-being. The LORD
responded to the plea for the land, and the plague against Israel was checked.
 יז, דה"א כא.29
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ַמ
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"ָארץ ּובֵין שָ י ִם ו ְרבֹו שְ לּופָ ה ְבי ָדֹו נְטּוי ָה ל י ְרּושָ ָלִם
ֶ ָ"וַיִשָ א דָ ו ִיד אֶ ת ינָיו וי ְַרא אֶ ת ל ְך ה' ע ד בֵין ה

David said to God, “Was it not I alone who ordered the numbering of the people? I alone am guilty, and have
caused severe harm; but these sheep, what have they done? O LORD my God, let Your hand fall upon me and
my father’s house, and let not Your people be plagued!”
כז-  כו, דה"א כא.30
 ו ַי ֹּאמֶ ר ה' לַמַ לְאָ ְך וַיָשֶ ב."וַיִבֶן שָ ם דָ ו ִיד מִ זְבֵחַ לַה' וַיַעַ ל ע ֹּלֹות ּושְ לָמִ ים וַיִקְ ָרא אֶ ל ה' ו ַיַעֲ נֵהּו בָאֵ ש מִ ן הַ שָ מַ י ִם עַ ל מִ זְבַח הָ עֹּלָה
"חַ ְרבֹו אֶ ל נְדָ נָּה
And David built there an altar to the LORD and sacrificed burnt offerings and offerings of well-being. He
invoked the LORD, who answered him with fire from heaven on the altar of burnt offerings. The LORD ordered
the angel to return his sword to its sheath.
 כה, שמ"ב.31
 (יט) וַיַעַ ל דָ ו ִד כִדְ בַר גָד:" (יח) וַיָב ֹּא גָד אֶ ל דָ ו ִד בַיֹום הַ הּוא ו ַי ֹּאמֶ ר לֹו עֲ לֵה הָ קֵ ם לַה' מִ זְבֵחַ בְג ֶֹּרן אֲ ַרוְנָה [ארניה כתיב הַ יְבֻסִ י
 (כא) ו ַי ֹּאמֶ ר:ָארצָה
ְ  (כ) וַיַשְ קֵ ף אֲ ַרוְנָה וַי ְַרא אֶ ת הַ מֶ לְֶך ו ְאֶ ת עֲ בָדָ יו עֹּב ְִרים עָ לָיו וַיֵצֵא אֲ ַרוְנָה וַיִשְ ּתַ חּו לַמֶ לְֶך אַ פָ יו:'כַאֲ שֶ ר ִצּוָה ה
) (כב:אֲ ַרוְנָה מַ דּועַ בָא אֲ דֹּנִי הַ מֶ ֶלְך אֶ ל עַ בְדֹו ו ַי ֹּאמֶ ר דָ ו ִד לִקְ נֹות מֵ עִ מְ ָך אֶ ת הַ ג ֶֹּרן ִלבְנֹות מִ זְבֵחַ לַה' ו ְתֵ עָ צַר הַ מַ גֵפָ ה מֵ עַ ל הָ עָ ם
 (כג) הַ כ ֹּל נ ַָתן אֲ ַרוְנָה:ו ַי ֹּאמֶ ר אֲ ַרוְנָה אֶ ל דָ ו ִד י ִקַ ח וְי ַעַ ל אֲ דֹּנִי הַ מֶ ֶלְך הַ טֹוב בְעֵ ינָו ְראֵ ה הַ בָקָ ר לָעֹּלָה ו ְהַ מ ִֹּרגִים ּו ְכלֵי הַ ָבקָ ר לָעֵ צִים
 (כד) ו ַי ֹּאמֶ ר הַ מֶ לְֶך אֶ ל אֲ ַרוְנָה ֹלא כִי קָ נֹו אֶ קְ נֶה מֵ אֹותְ ָך בִמְ חִ יר ו ְֹלא:ֹלהֶ יָך י ְִרצֶָך- ֱהַ מֶ ֶלְך לַמֶ לְֶך ו ַי ֹּאמֶ ר אֲ ַרוְנָה אֶ ל הַ מֶ ֶלְך ה' א
 (כה) וַיִבֶן שָ ם דָ ו ִד מִ זְבֵחַ לַה' וַיַעַ ל ע ֹּלֹות:ֹלהַ י ע ֹּלֹות חִ נָם וַיִקֶ ן דָ ו ִד אֶ ת הַ ג ֶֹּרן ו ְאֶ ת הַ בָקָ ר ְבכֶסֶ ף שְ קָ לִים חֲ מִ שִ ים- ֱַאעֲ לֶה לַה' א
" :ָָארץ ו ַּתֵ עָ צַר הַ מַ גֵפָ ה מֵ עַ ל י ִשְ ָראֵ ל
ֶ ּושְ לָמִ ים וַיֵעָ תֵ ר ה' ל
Gad came to David the same day and said to him, “Go and set up an altar to the LORD on the threshing floor of
Araunah the Jebusite.” David went up, following Gad’s instructions, as the LORD had commanded. Araunah
looked out and saw the king and his courtiers approaching him. So Araunah went out and bowed low to the
king, with his face to the ground. And Araunah asked, “Why has my lord the king come to his servant?” David
replied, “To buy the threshing floor from you, that I may build an altar to the LORD and that the plague against
the people may be checked.” And Araunah said to David, “Let my lord the king take it and offer up whatever he
sees fit. Here are oxen for a burnt offering, and the threshing boards and the gear of the oxen for wood. All
this, O king, Araunah gives to Your Majesty. And may the LORD your God,” Araunah added, “respond to you
with favor!” But the king replied to Araunah, “No, I will buy them from you at a price. I cannot sacrifice to the
LORD my God burnt offerings that have cost me nothing.” So David bought the threshing floor and the oxen for
fifty shekels of silver. And David built there an altar to the LORD and sacrificed burnt offerings and offerings of
well-being. The LORD responded to the plea for the land, and the plague against Israel was checked.
 כג, רד"ק שמ"ב כד.32
 והיו... כי אף בימי דוד היה היבוסי בירושלם כמו שנשארו שם משכבשוה בני יהודה," מלך היבוסי היושב בירושלם היה
 וזה היבוסי לא היה מן... והיו להם בתים שדות וכרמים על ידי המס שהיו עובדים לבני יהודה ובני בנימן,שם למס עובד
 והיה מותר להניחם לשבת בארץ כיון שקבלו עליהם שלא לעבוד עבודת... מזרע אבימלך, אלא מפלשתים,שבע אומות
."אלילים ושאר מצות שהוזהרו עליהם בני נח
Similarities Me’arat Hamachpela and Aravnah’s propery .33


In stories there’s a purchase of land



In both stories seller offers the land as a gift



In both stories the buyer refuses and insists of paying full price



In both stories the exact amount is recorded
:)72 ' עמ, ירושלים תשס"ד, הרב יוסף דוב סולוביצ'יק (מן הסערה.34
 זכות הקניין במקרה שכזה איננה. מעוררת התנגדות מבחינה מוסרית, זיעת אפיים,"רכישת נכסים בלא השקעת עמל
 את זיעת העובד ואת, אני ממיר בה את עמלי; הכסף מייצג יגיעה ולאות, כאשר אני קונה סחורה כלשהי.מושלמת
 החסרה את ממד זיכוך, בעוד שמתנה שאני מקבל, על כן הנכסים שאני רוכש הם לחלוטין נכסיי שלי.תשישותו הפיזית
 אין ספק שאברהם לא רצה ששרה תובא למנוחת עולמים בקבר שניתן... אין בה גם כל יסוד גואל,הנפש שבעמל ובלאות
." קבר שלא קודש על ידי זיעת האפיים והיגיעה הקשה, כמענק,לו כמתנה
 א, כח – כ"ט, דה"א כ"א.35
 ּומִ שְ כַן ה' אֲ שֶ ר עָ שָ ה מ ֹּשֶ ה בַמִ דְ בָר ּומִ זְבַח הָ עֹולָה בָעֵ ת.ָארנָן הַ י ְבּוסִ י ו ַיִזְבַח שָ ם
ְ "בָעֵ ת הַ הִ יא ב ְִראֹות דָ ו ִיד כִי עָ נָהּו ה' בְג ֶֹּרן
' ו ַי ֹּאמֶ ר דָ ו ִיד זֶה הּוא בֵית ה.'ֹלהִ ים כִי נִבְעַ ת מִ ְפנֵי חֶ ֶרב מַ לְאַ ְך ה- ֱ ו ְֹלא י ָכ ֹּל דָ ו ִיד ָל ֶלכֶת לְפָ נָיו לִדְ ר ֹּש א.הַ הִ יא ַבבָמָ ה ְב ִגבְעֹון
"ֹלהִ ים וְזֶה מִ זְבֵחַ לְעֹּלָה ְלי ִשְ ָראֵ ל- ֱהָ א
At that time, when David saw that the LORD answered him at the threshing floor of Ornan the Jebusite, then
he sacrificed there— for the Tabernacle of the LORD, which Moses had made in the wilderness, and the altar
of burnt offerings, were at that time in the shrine at Gibeon, and David was unable to go to it to worship God
because he was terrified by the sword of the angel of the LORD. David said, “Here will be the House of the
LORD and here the altar of burnt offerings for Israel.”
 א,' דה"ב ג.36
ִ ַ"וַיָחֶ ל שְ ֹלמ ֹּה ִלבְנֹות אֶ ת בֵית ה' בִירּושָ ַלִם בְהַ ר ה
ָארנָן
ְ מֹוריָה אֲ שֶ ר נ ְִרָאה לְדָ ו ִיד ָאבִיהּו אֲ שֶ ר הֵ כִין ִבמְ קֹום דָ ו ִיד בְג ֶֹּרן
"הַ י ְבּוסִ י
Then Solomon began to build the House of the LORD in Jerusalem on Mount Moriah, where [the LORD] had
appeared to his father David, at the place which David had designated, at the threshing floor of Ornan the
Jebusite.
Similarities to Akedat Yitzchak .37



In both stories a man builds and Alter and bring a sacrifice



In both stories God choses the location



In both stories the man wakes up early in the morning



In both stories God’s angel interfere and changes the course of events



Very similar language
;) כז, יג) – "וַיִשָ א דָ ו ִיד אֶ ת עֵ ינָיו וַי ְַרא" (דה"א כ"א,"וַיִשָ א ַאב ְָרהָ ם אֶ ת עֵ ינָיו וַי ְַרא" (בראשית כ"ב
;) יג, ד) – "שְ ֹלשֶ ת י ָמִ ים" (שמ"ב כ"ד,"בַיֹום הַ שְ לִישִ י" (בראשית כ"ב
) כב,"ראֵ ה הַ בָקָ ר לָעֹּלָה ו ְהַ מ ִֹּרגִים ּו ְכלֵי הַ בָקָ ר לָעֵ צִים" (שמ"ב כ"ד
ְ – ) ז,"הִ נֵה הָ אֵ ש ו ְהָ עֵ צִים ו ְאַ יֵה הַ שֶ ה לְעֹּלָה" (בראשית כ"ב

