
 
 

The Census 

 שמ"ב כד .1

ֶֹּסף א"  ֹּר-וַיֶָסת ֶאת; ְביְִשָרֵאל, ַלֲחרֹות, יְהוָה-ַאף, וַי ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ב  .יְהּוָדה-יְִשָרֵאל וְֶאת-ֵלְך ְמנֵה ֶאת, ָדוִד ָבֶהם ֵלאמ יֹוָאב -וַי

 " .ֵאת ִמְסַפר ָהָעם, וְיַָדְעִּתי; ָהָעם-ֶאת, ּוִפְקדּו, ְבֵאר ֶשַבע-וְַעדִשְבֵטי יְִשָרֵאל ִמָדן -נָא ְבָכל-שּוט, ִאּתֹו-ַהַחיִל ֲאֶשר-ַשר

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.” 

 

 ברכות ס"ב עמ' ב .2
לי הרי אני מכשילך בדבר  " אם ה׳ הסיתך בי ירח מנחה אמר רבי אלעזר אמר ליה הקדוש ברוך הוא לדוד מסית קרית

 שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו דכתיב כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו וגו׳ "

 

 לא ידעתי על מה" " רש"י: .3

 לא ידענו זה החרון למה היה אם היה רע בישראל דוד היה מבער אותו אולי היה בישראל עוברי עבירה בסתר"" רד"ק:

י הוא המסית את דוד למנות אותם שאם היה זה כן לא היה אשם לדוד ''" ראוי שתדע שראוי שיובן מזה שאין הש "ג:רלב

י באופן כולל לפי שהוא ''שזאת ההסתה מיוחסת לש' י בזה העונש הנפלא האלהי אלא שנ''כ הש''על זה ואיך ענשהו א

 ויסת את דוד חסר והרצון בו ויסת לבו את דוד "הסבה בכל מה שיתחדש על הצד ... והנראה בעיני שהיה אמרו 

 

 דה"א, כא, א .4
ֹּד ָשָטן א"   " .יְִשָרֵאל-ֶאת, ִלְמנֹות, ָדוִיד-ֶאת, וַיֶָסת; יְִשָרֵאל-ַעל, וַיֲַעמ

Satan arose against Israel and incited David to number Israel. 

 " הוא הנטוע בלב האדם מנעוריו : " רד"ק
 הוא היצה״ר הנטוע בלב האדם " : " דודמצודת 

 

 שמ"ב כג, לט .5
ֹּל--ַהִחִּתי ,אּוִריָה "  .Uriah the Hittite: thirty-seven in all  .ְשֹלִשים וְִשְבָעה, כ

 

6. Similarities in the story of Bat Sheva and the Census 

 I.    ;)ֹּד" )י"ב, ה ֶֹּסף ַאף ה' ַלֲחרֹות ְביְִשָרֵאל" )כ"ד, א(.VS "וַיִַחר ַאף ָדוִד ָבִאיש ְמא  "וַי

II.   'ֹּאֶמר ָדוִד ֶאל נָָתן ָחָטאִתי ַלה ֹּד" )כ"ד, י(. VS " )י"ב, יג(;  "וַי ֹּאֶמר ָדוִד ֶאל ה' ָחָטאִתי ְמא  "וַי

III    ;)י"ב, יג( "ַגם ה' ֶהֱעִביר ַחָטאְתָך" VS   ַוְַעָּתה ה' ַהֲעֶבר נָא ֶאת ֲעֹון ע".)ְבְדָך" )כ"ד, י 

IV.   'י"א, כז(,  "וַיֵַרע ַהָדָבר ֲאֶשר ָעָשה ָדוִד ְבֵעינֵי ה( "VS  ֱוַיֵַרע ְבֵעינֵי ָהא"-.)ֹלִהים ַעל ַהָדָבר ַהֶזה" )דה"א כ"א, ז 

 

 יג–שמות ל', יב .7
ֶֹּפר  ֹּאש ְבנֵי יְִשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם וְנְָתנּו ִאיש כ ָֹּתם. ֶזה יְִּתנּו " ִכי ִתָשא ֶאת ר ֹּד א ָֹּתם וְֹלא יְִהיֶה ָבֶהם נֶֶגף ִבְפק ֹּד א נְַפשֹו ַלה' ִבְפק

ֶֹּדש ֶעְשִרים ֵגָרה ַהֶשֶקל ַמֲחִצית ַהֶשֶקל ְּתרּוָמה לַ  ֵֹּבר ַעל ַהְפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶשֶקל ְבֶשֶקל ַהק  ה'  "ָכל ָהע

       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. 

 

 רש"י שמות ל, יב .8
ֶקל וְִתְמנֶה ֶאת ַהְשָקִלים ֶאָּלא יְִּתנּו ָכל ֶאָחד ַמֲחִצית ַהשֶ , ַאל ִּתְמנֵם ַלֻגְלגֹוֶלת, " ְכֶשַּתְחפֹוץ ְלַקֵבל ְסכּום ִמנְיָנָם ָלַדַעת ַכָמה ֵהם

 " :וְֵתַדע ִמנְיָנָם

 

 רלב"ג שמ"ב כד, א .9
"והנה החטא היה בזה המספר לפי מה שאחשוב, כי זה יורה על שדוד היה שם בשר זרועו בבטחו על רוב העם, ולא היה 

 ראוי שיבטח כי אם בשם יתברך לבדו".

 

 מלבי"ם שמות ל, יב .10
כאיש אחד, זכות הרבים גדול מאד, אבל כשמונים אותם, שאז מפרידים כל איש "כי כל עוד העם מתאחדים והם כולם 

בפני עצמו ויחופשו מעשיהם, ואז ישלוט בהם הנגף. ולתקן זה ציוה שכל אחד יתן מחצית השקל, שזה מורה על 

 אגודתם".

 

 ד-שמ"ב כ"ד, ג .11
ֹּאֶמר יֹוָאב ֶאל ַהֶמֶלְך וְיֹוֵסף ה' אֱ  ֹּנִי ַהֶמֶלְך ָלָמה  ם ָכֵהם וְָכֵהם ֵמָאה ְפָעִמיםֹלֶהיָך ֶאל ָהעָ -" )ג( וַי ֹּאֹות וַאד ֹּנִי ַהֶמֶלְך ר וְֵעינֵי ֲאד

ֹּד ֶאת ָהָעם ֶאת ָחֵפץ ַבָדָבר ַהֶזה: )ד( וַיֱֶחַזק ְדַבר ַהֶמֶלְך ֶאל יֹוָאב וְַעל ָשֵרי ֶהָחיִל וַיֵֵצא יֹוָאב וְָשֵרי ַהַחיִל ִלפְ  נֵי ַהֶמֶלְך ִלְפק

 ָרֵאל: "יִשְ 

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
ֹּאּו ַהִגְלָעָדה וְֶאל ֶאֶרץ ַּתְחִּתים " )ה( וַיַַעְברּו ֶאת ַהיְַרֵדן וַיֲַחנּו ַבֲערֹוֵער יְִמין ָהִעיר ֲאֶשר ְבתֹוְך ַהנַַחל ַהָגד וְֶאל יְַעזֵר:  )ו( וַיָב

ֹּר וְָכל ָעֵרי ַהִחּוִי וְַהְכנֲַענִי וַיֵצְ  ֹּאּו ִמְבַצר צ ֹּאּו ָדנָה יַַען וְָסִביב ֶאל ִצידֹון: )ז( וַיָב אּו ֶאל נֶֶגב יְהּוָדה ְבֵאר ָשַבע: )ח( וַיָֻשטּו ָחְדִשי וַיָב

ֹּאּו ִהי יְִשָרֵאל ִמְקֵצה ִתְשָעה ֳחָדִשים וְֶעְשִרים יֹום יְרּוָשָלִם: )ט( וַיִֵּתן יֹוָאב ֶאת ִמְסַפר ִמְפַקד ָהָעם ֶאל ַהֶמֶלְך וַּתְ  ְבָכל ָהָאֶרץ וַיָב

ֵֹּלף ֶחֶרב וְִאיש יְהּוָדה ֲחֵמש ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיש: " ֹּנֶה ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיש ַחיִל ש  ְשמ

“ 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.” 

 

 דה"א כ"א, ו  .13
 "וְֵלוִי ּוִבנְיִָמן ֹלא ָפַקד ְבתֹוָכם ִכי נְִתַעב ְדַבר ַהֶמֶלְך ֶאת יֹוָאב" 

He did not record among them Levi and Benjamin, because the king’s command had become repugnant to Joab. 



 
 

 במדבר א, מט .14

ֹּאָשם ֹלא ִתָשא ְבתֹוְך ְבנֵי יְִשָרֵאל"   ֹּד וְֶאת ר  "ַאְך ֶאת ַמֵטה ֵלוִי ֹלא ִתְפק

Do not on any account enroll the tribe of Levi or take a census of them with the Israelites. 
 

 במדבר כו, סב .15
 " .ְבתֹוְך ְבנֵי יְִשָרֵאל, נִַּתן ָלֶהם נֲַחָלה-ִכי ֹלא, ְבתֹוְך ְבנֵי יְִשָרֵאל, " ... ִכי ֹלא ָהְתָפְקדּו

They were not part of the regular enrollment of the Israelites, since no share was assigned to them among the 

Israelites. 

 

 רש"י דה"א כא, ו  .16
 מה ישתייר להם?!". –" הלא בפלגש בגבעה נגפו, ואם יתנגפו עתה 

 

 שמ"ב כד, י .17
ֹּד ֲאֶשר ָעִשיִתי וְַעָּתה ה'  ֹּאֶמר ָדוִד ֶאל ה' ָחָטאִתי ְמא ֹּתֹו ַאֲחֵרי ֵכן ָסַפר ֶאת ָהָעם וַי ַהֲעֶבר נָא ֶאת ֲעֹון ַעְבְדָך ִכי " וַיְַך ֵלב ָדוִד א

ֹּד "  נְִסַכְלִּתי ְמא

“ 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.” 

 

 דה"א כא, ז .18
 ֹלִהים ַעל ַהָדָבר ַהֶזה וַיְַך ֶאת יְִשָרֵאל" -" "וַיֵַרע ְבֵעינֵי ָהאֱ 

God was displeased about this matter and He struck Israel. 

 

 מועד קטן, טז ע"ב .19
וִד ֶבן יִַשי ּונְֻאם ַהֶגֶבר ֻהַקם ָעל' )שמ"ב כ"ב, א(? נֻאם דוד " אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב 'נְֻאם דָ 

 בן ישי שהקים עּולּה של תשובה."

 

 שמ"ב כד .20
ֶֹּקר ִֹּכי נֹו " )יא( וַיָָקם ָדוִד ַבב ֹּה ָאַמר ה' ָשֹלש ָאנ ֹּר: )יב( ָהלֹוְך וְִדַבְרָּת ֶאל ָדוִד כ ֵֹּזה ָדוִד ֵלאמ ֵטל ּוְדַבר ה' ָהיָה ֶאל ָגד ַהנִָביא ח

 ָעֶליָך ְבַחר ְלָך ַאַחת ֵמֶהם וְֶאֱעֶשה ָּלְך:" 

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.’” 

 

 רד"ק שמ"ב כד, יא .21
 גלה אליו בלילה" "לא שכב לבו בלילה, וקם בבקר והנה בא אליו גד הנביא בדבר ה' שנ

 

 שמ"ב כד, יג .22
ֹּאֶמר לֹו:  ) ֹּא ָגד ֶאל ָדוִד וַיֶַגד לֹו וַי ( ִאם ְשֹלָשה ֳחָדִשים נְֻסָך ִלְפנֵי ָצֶריָך 2)  ָרָעב ְבַאְרֶצָך ( ֲהָתבֹוא ְלָך ֶשַבע ָשנִים1" )יג( וַיָב

ְֹּדֶפָך ) ְֹּלִחי ָדָבר:( וְִאם ֱהיֹות ְשֹלֶשת יִָמים ֶדֶבר 3וְהּוא ר  ְבַאְרֶצך ַעָּתה ַדע ּוְרֵאה ָמה ָאִשיב ש



 
 

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.” 

 

 שמ"ב כד, יד .23
 ֹּ ֹּד נְִפָלה נָא ְביַד ה' ִכי ַרִבים ַרֲחָמו ּוְביַד ָאָדם ַאל ֶאפ ֹּאֶמר ָדוִד ֶאל ָגד ַצר ִלי ְמא  ָלה: "" )יד( וַי

“ 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
רים: 'מה איכפת לו לבן ישי, הוא בטוח על " נתחשב דוד בפני עצמו ואמר: אם בורר אני חרב, עכשיו יהיו כל ישראל אומ

גבוריו'. אם בורר אני רעב, עכשיו יהיו כל ישראל אומרים: 'מה איכפת לו לבן ישי, הוא בטוח על אוצרותיו'. נבור דבר שהכל 

 שוין בו. " 

 

 שמ"ב כד .25
ֶֹּקר וְַעד ֵעת מֹוֵעד וַיָָמת ִמן  ָהָעם ִמָדן וְַעד ְבֵאר ֶשַבע ִשְבִעים ֶאֶלף ִאיש: )טז( וַיְִשַלח יָדֹו " )טו( וַיִֵּתן ה' ֶדֶבר ְביְִשָרֵאל ֵמַהב

ֹּאֶמר ַלַמְלָאְך ַהַמְשִחית ָבָעם ַרב ַעָּתה ֶהֶרף יָ  ֶֹּרן ַהַמְלָאְך יְרּוָשַלִם ְלַשֲחָתּה וַיִנֶָחם ה' ֶאל ָהָרָעה וַי ֶדָך ּוַמְלַאְך ה' ָהיָה ִעם ג

 ֻבִסי:ָהֲאַרוְנָה ַהיְ 

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. 

 

 שמ"ב כד, טו .26

 רש"י:  עד מועד הקרבת התמיד 

 רד"ק: עד הצהריים 

 מצודת דוד: עד אותו העת למחרת 

 

 שמ"ב כד .27
ִֹּכי ֶהֱעוֵיִתי וְאֵ " )יז(  ִֹּכי ָחָטאִתי וְָאנ ֹּאֶמר ִהנֵה ָאנ ֹּתֹו ֶאת ַהַמְלָאְך ַהַמֶכה ָבָעם וַי ֹּאֶמר ָדוִד ֶאל ה' ִבְרא ֹּאןוַי ֶמה ָעשּו ְּתִהי נָא  ֶּלה ַהֹּ

 יְָדָך ִבי ּוְבֵבית ָאִבי:

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
ֹּלֹות ּוְשָלִמים וַיֵָעֵתר ה' ָלָאֶרץ וַּתֵ   ֵמַעל יְִשָרֵאל:"  ָעַצר ַהַמֵגָפה" )כה( וַיִֶבן ָשם ָדוִד ִמזְֵבַח ַלה' וַיַַעל ע

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. 

 

 דה"א כא, יז .29

ֵֹּמד ֵבין ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָשַמיִם וְַחְרבֹו ְשלּוָפה ְביָדֹו נְטּויָה ַעל"וַיִָשא   יְרּוָשָלִם"  ָדוִיד ֶאת ֵעינָיו וַיְַרא ֶאת ַמְלַאְך ה' ע



 
 

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 -דה"א כא, כו .30

ֹּלֹות ּוְשָלִמים וַיְִקָרא ֶאל ה' וַ  ֹּאֶמר ה' ַלַמְלָאְך וַיֶָשב "וַיִֶבן ָשם ָדוִיד ִמזְֵבַח ַלה' וַיַַעל ע ָֹּלה. וַי יֲַענֵהּו ָבֵאש ִמן ַהָשַמיִם ַעל ִמזְַבח ָהע

 ַחְרבֹו ֶאל נְָדנָּה" 

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. 

 

 שמ"ב, כה .31
ֶֹּרן ֲאַרוְנָה ]ארניה כתיב ֹּאֶמר לֹו ֲעֵלה ָהֵקם ַלה' ִמזְֵבַח ְבג ֹּא ָגד ֶאל ָדוִד ַביֹום ַההּוא וַי )יט( וַיַַעל ָדוִד ִכְדַבר ָגד  ַהיְֻבִסי: " )יח( וַיָב

ְֹּבִרים ָעָליו וַיֵֵצא ֲאַרוְנָה וַיִ  ֹּאֶמר ַכֲאֶשר ִצָּוה ה': )כ( וַיְַשֵקף ֲאַרוְנָה וַיְַרא ֶאת ַהֶמֶלְך וְֶאת ֲעָבָדיו ע ְשַּתחּו ַלֶמֶלְך ַאָפיו ָאְרָצה: )כא( וַי

ֹּנִי ַהֶמֶלְך אֶ  ֶֹּרן ִלְבנֹות ִמזְֵבַח ַלה' וְֵתָעַצר ַהַמֵגָפה ֵמַעל ָהָעם: )כב( ֲאַרוְנָה ַמדּוַע ָבא ֲאד ֹּאֶמר ָדוִד ִלְקנֹות ֵמִעְמָך ֶאת ַהג ל ַעְבדֹו וַי

ִֹּרִגים ָֹּלה וְַהמ ֹּנִי ַהֶמֶלְך ַהטֹוב ְבֵעינָו ְרֵאה ַהָבָקר ָלע ֹּאֶמר ֲאַרוְנָה ֶאל ָדוִד יִַקח וְיַַעל ֲאד ֹּל נַָתן ֲאַרוְנָה ּוְכֵלי ַהבָ  וַי ָקר ָלֵעִצים: )כג( ַהכ

ֹּאֶמר ֲאַרוְנָה ֶאל ַהֶמֶלְך ה' אֱ  ַהֶמֶלְך ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ֲאַרוְנָה ֹלא ִכי ָקנֹו ֶאְקנֶה ֵמאֹוְתָך ִבְמִחיר וְֹלא -ַלֶמֶלְך וַי ֹלֶהיָך יְִרֶצָך: )כד( וַי

ֹּלֹות ִחנָם וַיִֶקן דָ -ַאֲעֶלה ַלה' אֱ  ֹּלֹות ֹלַהי ע ֶֹּרן וְֶאת ַהָבָקר ְבֶכֶסף ְשָקִלים ֲחִמִשים: )כה( וַיִֶבן ָשם ָדוִד ִמזְֵבַח ַלה' וַיַַעל ע וִד ֶאת ַהג

 ּוְשָלִמים וַיֵָעֵתר ה' ָלָאֶרץ וֵַּתָעַצר ַהַמֵגָפה ֵמַעל יְִשָרֵאל: "

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. 

 

 רד"ק שמ"ב כד, כג .32
" מלך היבוסי היושב בירושלם היה, כי אף בימי דוד היה היבוסי בירושלם כמו שנשארו שם משכבשוה בני יהודה... והיו 

שם למס עובד, והיו להם בתים שדות וכרמים על ידי המס שהיו עובדים לבני יהודה ובני בנימן... וזה היבוסי לא היה מן 

אומות, אלא מפלשתים, מזרע אבימלך... והיה מותר להניחם לשבת בארץ כיון שקבלו עליהם שלא לעבוד עבודת  שבע

 אלילים ושאר מצות שהוזהרו עליהם בני נח".

 

33. Similarities Me’arat Hamachpela and Aravnah’s propery 

 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  
 

 (: 72הרב יוסף דוב סולוביצ'יק )מן הסערה, ירושלים תשס"ד, עמ'  .34

מבחינה מוסרית. זכות הקניין במקרה שכזה איננה "רכישת נכסים בלא השקעת עמל, זיעת אפיים, מעוררת התנגדות 

מושלמת. כאשר אני קונה סחורה כלשהי, אני ממיר בה את עמלי; הכסף מייצג יגיעה ולאות, את זיעת העובד ואת 

תשישותו הפיזית. על כן הנכסים שאני רוכש הם לחלוטין נכסיי שלי, בעוד שמתנה שאני מקבל, החסרה את ממד זיכוך 

בלאות, אין בה גם כל יסוד גואל... אין ספק שאברהם לא רצה ששרה תובא למנוחת עולמים בקבר שניתן הנפש שבעמל ו

 לו כמתנה, כמענק, קבר שלא קודש על ידי זיעת האפיים והיגיעה הקשה".

 
 כ"ט, א  –דה"א כ"א, כח  .35

ֶֹּרן ָאְרנָן ַהיְבּוִסי וַ  ֶֹּשה ַבִמְדָבר ּוִמזְַבח ָהעֹוָלה ָבֵעת "ָבֵעת ַהִהיא ִבְראֹות ָדוִיד ִכי ָענָהּו ה' ְבג יִזְַבח ָשם. ּוִמְשַכן ה' ֲאֶשר ָעָשה מ

ֹּש אֱ  ֹּל ָדוִיד ָלֶלֶכת ְלָפנָיו ִלְדר ֹּאֶמר ָדוִיד ֶזה הּוא ֵבית ה' -ַהִהיא ַבָבָמה ְבִגְבעֹון. וְֹלא יָכ ֹלִהים ִכי נְִבַעת ִמְפנֵי ֶחֶרב ַמְלַאְך ה'. וַי

ָֹּלה ְליְִשָרֵאל" -אֱ הָ   ֹלִהים וְֶזה ִמזְֵבַח ְלע

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.” 

 

 דה"ב ג', א .36
ֹּה ִלְבנֹות ֶאת ֵבית ה' ִבירּוָשַלִם ְבַהר ַהמֹוִרָיה ֲאֶשר נְִרָאה ְלָדוִיד ָאִביהּו ֲאֶשר ֵהִכין בִ  ֶֹּרן ָאְרנָן "וַיֶָחל ְשֹלמ ְמקֹום ָדוִיד ְבג

  ַהיְבּוִסי" 
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. 

37. Similarities to Akedat Yitzchak 

 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 

 (; דה"א כ"א, כז"וַיִָשא ָדוִיד ֶאת ֵעינָיו וַיְַרא" ) –( בראשית כ"ב, יג"וַיִָשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעינָיו וַיְַרא" )

 (; שמ"ב כ"ד, יג"ְשֹלֶשת יִָמים" ) –( בראשית כ"ב, ד"ַביֹום ַהְשִליִשי" )

ָֹּלה" )"ִהנֵה הָ  ִֹּרִגים ּוְכֵלי ַהָבָקר ָלֵעִצים" ) –( בראשית כ"ב, זֵאש וְָהֵעִצים וְַאיֵה ַהֶשה ְלע ָֹּלה וְַהמ  (שמ"ב כ"ד, כב"ְרֵאה ַהָבָקר ָלע
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