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 כי בית יעשה לך ה
 
 ב"ע כ סנהדרין .1
 בכניסתן ישראל נצטוו מצות שלש: אומר יוסי רבי, ניאת

, עמלק של זרעו ולהכרית, מלך להם להעמיד: לארץ
, תחילה מהן איזה יודע ואיני, הבחירה בית להם ולבנות
 הוי, בעמלק' לה מלחמה יה כס על יד כי אומר כשהוא

, מלך אלא כסא ןואי, תחילה מלך להם להעמיד: אומר
ב שנאמר ֹלֹמה ַויֵּשֶׁ א ַעל שְׁ סֵּ ְך ה' כִּ לֶׁ מֶׁ  . לְׁ

 
 ב א מלכים .2
ֹלֹמה( יב) א ַעל ָיַשב ּושְׁ סֵּ  כִּ

ד וִּ יו דָּ בִּ   אָּ
ֹכן ֻכתֹו ַותִּ ֹאד ַמלְׁ  :מְׁ

  כט א הימים דברי .3
ב( כג) ֹלֹמה ַויֵּשֶׁ א ַעל שְׁ סֵּ  כִּ

ְך ה' לֶׁ מֶׁ יד ַתַחת לְׁ יו ָדוִּ  ָאבִּ
ַלח עּוַויִּ  ַוַיצְׁ מְׁ ָליו שְׁ  ָכל אֵּ

ל ָראֵּ שְׁ  :יִּ
 
  סו ישעיהו .4
ם' ה ָאַמר ֹכה( א) ַמיִּ י ַהשָּ ְסאִּ ֶרץ כִּ אָּ י ֲהֹדם ְוהָּ ה ַרְגלָּ י־זֶׁ  אֵּ

ת ר ַביִּ י ֲאשֶׁ נּו־לִּ בְׁ ה תִּ י־זֶׁ אֵּ י ָמקֹום וְׁ נּוָחתִּ ה( ב)  :מְׁ לֶׁ ת־ָכל־אֵּ אֶׁ  וְׁ
י יּו ָעָשָתה ָידִּ הְׁ ה ַויִּ לֶׁ ֻאם־ה ָכל־אֵּ ה' נְׁ ל־זֶׁ אֶׁ יט וְׁ י ַאבִּ ל־ָענִּ  אֶׁ

ה־רּוחַ  כֵּ ד ּונְׁ ָחרֵּ י וְׁ ָברִּ  :ַעל־דְׁ
 
  כג:כד ישעיהו .5

ָרה ָחפְׁ ָבנָ  וְׁ ַלְך ַהַחָמה ּובֹוָשה הַהלְׁ י־מָּ אֹות' ה כִּ ּיֹון ְבַהר ְצבָּ  צִּ
ִּם ירּוָשַל ד ּובִּ גֶׁ נֶׁ ָניו וְׁ קֵּ   פ: ָכבֹוד זְׁ

 
 מח תהלים .6
יר( א) מֹור שִּ זְׁ י־ֹקַרח מִּ נֵּ בְׁ ֻהָלל' ה ָגדֹול( ב)  :לִּ ֹאד ּומְׁ יר מְׁ עִּ  בְׁ

ינּו שֹו ֱאֹלקֵּ ה( ג)  :ַהר־ָקדְׁ פֵּ שֹוש נֹוף יְׁ ץ מְׁ יֹוןהַ  ָכל־ָהָארֶׁ  ר־צִּ
י תֵּ כְׁ ְרַית ָצפֹון ַירְׁ ב ֶמֶלְך קִּ  :רָּ

 
 קמו תהלים .7
ְמֹלְך( י) עֹוָלם' ה יִּ ְך לְׁ ּיֹון ֱאֹלַקיִּ ֹדר צִּ לּו־ָיּה ָוֹדר לְׁ  :ַהלְׁ
 
  צט תהלים .8
ְךמָּ ' ה( א) זּו לָּ גְׁ רְׁ ים יִּ ב ַעמִּ ים ֹישֵּ ץ ָתנּוט ְכרּובִּ  :ָהָארֶׁ
ּיֹון' ה( ב) ָרם ָגדֹול ְבצִּ ים הּוא וְׁ  :ַעל־ָכל־ָהַעמִּ
ָך יֹודּו( ג) מְׁ נֹוָרא ָגדֹול שִּ  :הּוא ָקדֹוש וְׁ
ֹעז( ד) ְך וְׁ לֶׁ ָפט מֶׁ שְׁ ב מִּ ָת  ַאָתה ָאהֵּ ים כֹוַננְׁ יָשרִּ ָפט מֵּ שְׁ  מִּ

ָדָקה ַיעֲ  ּוצְׁ יָת  ַאָתה ֹקבבְׁ  :ָעשִּ
מּו( ה) ינּו' ה רֹומְׁ ַתֲחוּו ֱאֹלהֵּ שְׁ הִּ יו ַלֲהֹדם וְׁ  :הּוא ָקדֹוש ַרְגלָּ

 
 קהלת ה:ז .9

ַמּה  תְׁ יָנה ַאל תִּ דִּ ה ַבמְׁ אֶׁ רְׁ ק תִּ דֶׁ ָפט ָוצֶׁ שְׁ ל מִּ זֶׁ גֵּ ק ָרש וְׁ ם ֹעשֶׁ אִּ
ֶפץַעל  י  ַהחֵּ ר כִּ ֹבַה ֹשמֵּ ַעל גָּ ֹבַה מֵּ ם.גָּ יהֶׁ ים ֲעלֵּ ֹבהִּ  ּוגְׁ

 

 מל"א ו:ב .10
כֹו  ים ַאָמה ָארְׁ שִּ ֹלֹמה ַלה' שִּ ְך שְׁ לֶׁ ר ָבָנה ַהמֶׁ ת ֲאשֶׁ ַהַביִּ וְׁ

בֹו  ים ָרחְׁ רִּ שְׁ עֶׁ תֹווְׁ ה קֹומָּ ים ַאמָּ  :ּוְשֹלשִּ
 

 "א ז:במל .11
ים ַאָמה  שִּ כֹו ַוֲחמִּ ָאה ַאָמה ָארְׁ ָבנֹון מֵּ ית ַיַער ַהלְׁ ת בֵּ ן אֶׁ בֶׁ ַויִּ

בֹו  תֹוָרחְׁ ה קֹומָּ ים ַאמָּ  ...ּוְשֹלשִּ
 

 

 
 

 מלכים א פרק ג  .12
ָא  רְׁ עֹון נִּ בְׁ גִּ ר )ה( בְׁ ָלה ַויֹאמֶׁ ֹלֹמה ַבֲחלֹום ַהָליְׁ ל שְׁ ה ה' אֶׁ

ים  ְךֱא_ֹלהִּ ה ֶאֶתן לָּ ֹלֹמה ַאָתה ְשַאל מָּ ר שְׁ : )ו( ַויֹאמֶׁ
יָך  ָפנֶׁ ר ָהַלְך לְׁ ד ָגדֹול ַכֲאשֶׁ סֶׁ י חֶׁ ד ָאבִּ ָך ָדוִּ דְׁ ם ַעבְׁ יָת עִּ ָעשִּ

ָמר לֹו אֶׁ  שְׁ ָמְך ַותִּ ָבב עִּ ַרת לֵּ שְׁ יִּ ָדָקה ּובְׁ צְׁ ת ּובִּ ֱאמֶׁ ד בֶׁ סֶׁ ת ַהחֶׁ
ַעָתה  ה: )ז( וְׁ אֹו ַכיֹום ַהזֶׁ סְׁ ב ַעל כִּ ן ֹישֵּ ן לֹו בֵּ תֶׁ ה ַותִּ ַהָגדֹול ַהזֶׁ
י ַנַער  ָאֹנכִּ י וְׁ ד ָאבִּ ָך ַתַחת ָדוִּ דְׁ ת ַעבְׁ ָת אֶׁ ַלכְׁ מְׁ ה' ֱא_ֹלָהי ַאָתה הִּ
ָת  ר ָבָחרְׁ ָך ֲאשֶׁ תֹוְך ַעמְׁ ָך בְׁ דְׁ ַעבְׁ את ָובֹא: )ח( וְׁ ַדע צֵּ ָקֹטן לֹא אֵּ

ָך עַ  דְׁ ַעבְׁ ָנַתָת לְׁ ֹרב: )ט( וְׁ ר מֵּ ָספֵּ לֹא יִּ ה וְׁ ָמנֶׁ ר לֹא יִּ ב ם ָרב ֲאשֶׁ לֵּ
ע ין טֹוב ְלרָּ ין בֵּ בִּ ְשֹפט ֶאת ַעְמָך ְלהָּ ַע לִּ י יּוַכל  ֹשמֵּ י מִּ כִּ

י  י ה' כִּ ינֵּ עֵּ יַטב ַהָדָבר בְׁ ה: )י( ַויִּ ד ַהזֶׁ ָך ַהָכבֵּ ת ַעמְׁ ֹפט אֶׁ שְׁ לִּ
ת ַהדָ  ֹלֹמה אֶׁ ָליו ַיַען ָשַאל שְׁ ים אֵּ ר ֱא_ֹלהִּ ה: )יא( ַויֹאמֶׁ ָבר ַהזֶׁ

ָך  ָת לְׁ לֹא ָשַאלְׁ ה וְׁ ת ַהָדָבר ַהזֶׁ ָת אֶׁ ר ָשַאלְׁ יםֲאשֶׁ ים ַרבִּ  יָּמִּ
ָך  ָת לְׁ לֹא ָשַאלְׁ יָך  ֹעֶשרוְׁ בֶׁ ש ֹאיְׁ פֶׁ ָת נֶׁ לֹא ָשַאלְׁ ַאְלתָּ ְלָך וְׁ ְושָּ

ט ְשפָּ ְשֹמַע מִּ ין לִּ בִּ יתִּ הָּ ה ָעשִּ נֵּ י : )יב( הִּ ה ָנַתתִּ נֵּ יָך הִּ ָברֶׁ דְׁ י כִּ
ב  ָך לֵּ כָּםלְׁ יָך לֹא  חָּ ַאֲחרֶׁ יָך וְׁ ָפנֶׁ ר ָכמֹוָך לֹא ָהָיה לְׁ ָנבֹון ֲאשֶׁ וְׁ

י ָלְך ַגם  ָת ָנַתתִּ ר לֹא ָשַאלְׁ ַגם ֲאשֶׁ ַגם  ֹעֶשרָיקּום ָכמֹוָך: )יג( וְׁ
בֹוד יָך: ) כָּ ים ָכל ָימֶׁ ָלכִּ יש ַבמְׁ ר לֹא ָהָיה ָכמֹוָך אִּ יד( ֲאשֶׁ

ַלְך  ְצֹוַתי ַכֲאֶשר הָּ ְשֹמר ֻחַקי ּומִּ ַכי לִּ ְדרָּ ְך בִּ לֵּ ם תֵּ ְואִּ
ֶמיָך י ֶאת יָּ יָך ְוַהֲאַרְכתִּ בִּ יד אָּ וִּ  : ס דָּ

 
 :בקשת שלמה

 
ב  עַ לֵּ ְשֹפט ֹשמֵּ ָך לִּ ת ַעמְׁ  אֶׁ

ין בִּ ע ְלהָּ ין טֹוב ְלרָּ  בֵּ

 :תשובת ה'
ת ַהָדָבר  ָת אֶׁ ר ָשַאלְׁ ַיַען ֲאשֶׁ

ה  ַאְלתָּ ְלָך ַהזֶׁ ְולֹא שָּ
ים ים ַרבִּ ָת  יָּמִּ לֹא ָשַאלְׁ וְׁ

ָך  רלְׁ ָת  ֹעשֶׁ לֹא ָשַאלְׁ ש וְׁ פֶׁ  נֶׁ
ָך ָת לְׁ ָשַאלְׁ יָך וְׁ בֶׁ  ֹאיְׁ

ְשפָּט ְשֹמַע מִּ ין לִּ בִּ  הָּ
 

 ל פרק מז יחזקא .13
ה  נֵּ הִּ ת וְׁ ַתח ַהַביִּ ל פֶׁ י אֶׁ נִּ בֵּ שִּ ם)א( ַויְׁ ַתן  ַמיִּ פְׁ ַתַחת מִּ ים מִּ אִּ ֹיצְׁ

ַתַחת  ים מִּ דִּ ם ֹירְׁ ַהַמיִּ ים וְׁ ת ָקדִּ י ַהַביִּ נֵּ י פְׁ יָמה כִּ ת ָקדִּ ַהַביִּ
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ְך ַשַער  רֶׁ י דֶׁ נִּ אֵּ ַח: )ב( ַויֹוצִּ בֵּ זְׁ ב ַלמִּ גֶׁ נֶׁ ית מִּ ָמנִּ ת ַהיְׁ ף ַהַביִּ תֶׁ כֶׁ מִּ
ים  ָצפֹוָנה ה ָקדִּ ְך ַהפֹונֶׁ רֶׁ ל ַשַער ַהחּוץ דֶׁ ְך חּוץ אֶׁ רֶׁ י דֶׁ נִּ בֵּ סִּ ַויְׁ

יש  את ָהאִּ צֵּ ית: )ג( בְׁ ָמנִּ ף ַהיְׁ ן ַהָכתֵּ ים מִּ ַפכִּ ם מְׁ ה ַמיִּ נֵּ הִּ וְׁ
י  ם מֵּ י ַבַמיִּ נִּ רֵּ ף ָבַאָמה ַוַיֲעבִּ לֶׁ ָידֹו ַוָיָמד אֶׁ ָקו בְׁ ים וְׁ ָקדִּ

רֵּ  ף ַוַיֲעבִּ לֶׁ ם: )ד( ַוָיָמד אֶׁ ָסיִּ ם ַוָיָמד ָאפְׁ ָכיִּ רְׁ ם בִּ ם ַמיִּ י ַבַמיִּ נִּ
ר לֹא אּוַכל  ף ַנַחל ֲאשֶׁ לֶׁ ם: )ה( ַוָיָמד אֶׁ ָניִּ י ָמתְׁ י מֵּ נִּ רֵּ ף ַוַיֲעבִּ לֶׁ אֶׁ
ר  ר: )ו( ַויֹאמֶׁ ָעבֵּ ר לֹא יֵּ י ָשחּו ַנַחל ֲאשֶׁ ם מֵּ י ָגאּו ַהַמיִּ ַלֲעֹבר כִּ

פַ  י שְׁ נִּ בֵּ שִּ י ַויְׁ נִּ כֵּ ן ָאָדם ַויֹולִּ יָת בֶׁ ַלי ֲהָראִּ י אֵּ נִּ שּובֵּ ת ַהָנַחל: )ז( בְׁ
ה  נֵּ הִּ ֶזהוְׁ ֶזה ּומִּ ץ ַרב ְמֹאד מִּ ר ֶאל ְשַפת ַהַנַחל עֵּ : )ח( ַויֹאמֶׁ

דּו ַעל  ָירְׁ מֹוָנה וְׁ יָלה ַהַקדְׁ לִּ ל ַהגְׁ ים אֶׁ אִּ ה יֹוצְׁ לֶׁ ם ָהאֵּ ַלי ַהַמיִּ אֵּ
ים >ונרפאו<  ל ַהָיָמה ַהמּוָצאִּ ְרפּו ָהֲעָרָבה ּוָבאּו ַהָיָמה אֶׁ ְונִּ

ם יִּ ל ֲאֶשר : )ט( ַהמָּ ְשֹרץ ֶאל כָּ ל ֶנֶפש ַחּיָּה ֲאֶשר יִּ יָּה כָּ ְוהָּ
ה  מָּ אּו שָּ י בָּ ה ְמֹאד כִּ ה ַרבָּ גָּ יָּה ַהדָּ ְחֶיה ְוהָּ ם יִּ ם ַנֲחַליִּ יָּבֹוא שָּ

ַחל ה ַהנָּ מָּ י ֹכל ֲאֶשר יָּבֹוא שָּ חָּ ְפאּו וָּ רָּ ֶלה ְויֵּ אֵּ ם הָּ : )י( ַהַמיִּ
דּו ָעָליו ַדּוָ  ָהָיה ָעמְׁ טֹוַח וְׁ שְׁ ם מִּ ַליִּ גְׁ ין עֶׁ ַעד עֵּ י וְׁ דִּ ין גֶׁ עֵּ ים מֵּ גִּ

ַגת ַהָים ַהָגדֹול ַרָבה  דְׁ ָגָתם כִּ יֶׁה דְׁ הְׁ יָנה תִּ מִּ יּו לְׁ הְׁ ים יִּ ַלֲחָרמִּ
ָתנּו: )יב(  ַלח נִּ מֶׁ אּו לְׁ ָרפְׁ לֹא יֵּ ָבָאיו וְׁ צֹאָתיו ּוגְׁ ֹאד: )יא( בִּ ְוַעל מְׁ

ֶזה  ֶזה ּומִּ תֹו מִּ לַהַנַחל ַיֲעֶלה ַעל ְשפָּ ץ ַמֲאכָּ ל עֵּ בֹול  כָּ לֹא יִּ
ְריֹו ֹתם פִּ הּו ְולֹא יִּ לֵּ י  עָּ ר כִּ ַבכֵּ ש ָלֳחָדָשיו יְׁ ְקדָּ ן ַהמִּ יו מִּ ימָּ מֵּ

ים ה יֹוְצאִּ מָּ רּוָפה: ס  הֵּ תְׁ הּו לִּ ָעלֵּ ַמֲאָכל וְׁ יֹו לְׁ רְׁ ָהָיה פִּ  וְׁ
 

 בראשית פרק ב  .14
ת ָהָאָדם  ם ָשם אֶׁ ם ַוָישֶׁ דֶׁ קֶׁ ן מִּ דֶׁ עֵּ ים ַגן בְׁ ַטע ה' ֱא_ֹלהִּ )ח( ַויִּ
ָמד  חְׁ ץ נֶׁ ן ָהֲאָדָמה ָכל עֵּ ים מִּ ַמח ה' ֱא_ֹלהִּ ר ָיָצר: )ט( ַוַיצְׁ ֲאשֶׁ

ץ ַהַדַעת  עֵּ תֹוְך ַהָגן וְׁ ים בְׁ ץ ַהַחיִּ עֵּ ַמֲאָכל וְׁ טֹוב לְׁ ה וְׁ אֶׁ ַמרְׁ טֹוב לְׁ
ד ָוָרע: )י(  רֵּ פָּ ם יִּ שָּ ן ּומִּ ֶדן ְלַהְשקֹות ֶאת ַהגָּ עֵּ א מֵּ ר ֹיצֵּ הָּ ְונָּ

ים אשִּ ה רָּ עָּ יָּה ְלַאְרבָּ ב ְוהָּ ישֹון הּוא ַהֹסבֵּ ָחד פִּ ם ָהאֶׁ : )יא( שֵּ
ר ָשם ַהָזָהב: )יב(  יָלה ֲאשֶׁ ץ ַהֲחוִּ רֶׁ ת ָכל אֶׁ ץ  ּוֲזַהבאֵּ ָהָארֶׁ

וא טֹוב ָשם  בֶׁ  ַהְבֹדַלחַההִּ אֶׁ י ַהֹשַהםן וְׁ נִּ ם ַהָנָהר ַהשֵּ שֵּ : )יג( וְׁ
יחֹון ם ַהָנָהר  גִּ שֵּ ץ כּוש: )יד( וְׁ רֶׁ ת ָכל אֶׁ ב אֵּ הּוא ַהסֹובֵּ

י  יעִּ בִּ ַהָנָהר ָהרְׁ ַמת ַאשּור וְׁ דְׁ ְך קִּ ל הּוא ַהֹהלֵּ קֶׁ דֶׁ י חִּ ישִּ לִּ ַהשְׁ
הּו בְׁ  חֵּ ת ָהָאָדם ַוַינִּ ים אֶׁ ַקח ה' ֱא_ֹלהִּ ָרת: )טו( ַויִּ ַגן הּוא פְׁ

ן  דֶׁ העֵּ ְמרָּ ה ּוְלשָּ ְבדָּ  ְלעָּ
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עדן בארץ וכן עץ החיים ועץ הדעת, ודע והאמן כי גן 

, כי ויפרד לארבעה ראשים הנראים לנוומשם יצא הנהר 
פרת בארצנו ובגבולנו, ופישון הוא נילוס מצרים כדברי 

 הראשונים.
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ַבר ה י דְׁ הִּ ן ָאָדם ֱאֹמר ’ )א( ַויְׁ אֹמר: )ב( בֶׁ ַלי לֵּ ידאֵּ ְנגִּ ֹכה  ֹצר לִּ

ַבה לִּ ָאַמר ה' אלקים  יַיַען גָּ נִּ ל אָּ ים  ְבָך ַותֹאֶמר אֵּ מֹוַשב ֱאֹלהִּ
ב  לֵּ ָך כְׁ בְׁ ן לִּ תֵּ _ל ַותִּ לֹא אֵּ ַאָתה ָאָדם וְׁ ים וְׁ ב ַימִּ לֵּ י בְׁ תִּ ָיַשבְׁ

ה  נֵּ ים: )ג( הִּ םֱא_ֹלהִּ כָּ יֵּאל ָכל ָסתּום  חָּ ָדנִּ ַאָתה >מדנאל< מִּ
ְתָךלֹא ֲעָממּוָך: )ד(  ְכמָּ ָך ָחיִּ  ְבחָּ יָת לְׁ ָך ָעשִּ בּוָנתְׁ תְׁ ל ַוַתַעש ּובִּ

יָת  בִּ רְׁ ָך הִּ ֻכָלתְׁ רְׁ ָך בִּ ָמתְׁ ֹרב ָחכְׁ יָך: )ה( בְׁ רֹותֶׁ אֹוצְׁ ף בְׁ סֶׁ ָזָהב ָוכֶׁ
ָך: ס  ילֶׁ חֵּ ָך בְׁ ָבבְׁ ַבּה לְׁ גְׁ ָך ַויִּ ילֶׁ  חֵּ

ן ֹכה ָאַמר ה' אלקים  ים)ו( ָלכֵּ ב ֱאֹלהִּ ְבָך ְכלֵּ ְתָך ֶאת ְלבָּ : ַיַען תִּ
ים ָערִּ  יָך ָזרִּ יא ָעלֶׁ בִּ י מֵּ נִּ נְׁ ן הִּ בֹוָתם )ז( ָלכֵּ יקּו ַחרְׁ רִּ הֵּ ם וְׁ י גֹויִּ יצֵּ

דּוָך ָוַמָתה  ָך: )ח( ַלַשַחת יֹורִּ ָעתֶׁ פְׁ לּו יִּ לְׁ חִּ ָך וְׁ ָמתֶׁ י ָחכְׁ פִּ ַעל יְׁ
ים: )ט(  ב ַימִּ לֵּ י ָחָלל בְׁ מֹותֵּ י מְׁ ְפנֵּ י לִּ נִּ ים אָּ ֹמר תֹאַמר ֱאֹלהִּ ֶהאָּ

ל ְבַיד ְמַחְלֶליָך ם ְולֹא אֵּ דָּ ה אָּ י ֲערֵּ ֹהְרֶגָך ְוַאתָּ ים : )י( מֹותֵּ לִּ
ֻאם ה' אלקים: ס  י נְׁ תִּ ַברְׁ י דִּ י ֲאנִּ ים כִּ ַיד ָזרִּ  ָתמּות בְׁ

יָנה ַעל  ן ָאָדם ָשא קִּ אֹמר: )יב( בֶׁ ַלי לֵּ ַבר ה' אֵּ י דְׁ הִּ )יא( ַויְׁ
ָת לֹו ֹכה ָאַמר ה' א_להים ַאָתה  ָאַמרְׁ ְך צֹור וְׁ לֶׁ ם מֶׁ חֹותֵּ

ית ְכנִּ א  תָּ הָמלֵּ ְכמָּ י: )יג(  חָּ יל ֹיפִּ לִּ ֶדן ּוכְׁ יתָּ ְבעֵּ יִּ ים הָּ ַגן ֱא_ֹלהִּ

ָך  ֻסָכתֶׁ ָקָרה מְׁ ן יְׁ בֶׁ יש ֹשַהם ָכל אֶׁ ה ְויֲָּהֹלם ַתְרשִּ ְטדָּ ֹאֶדם פִּ
ב הָּ ְרַקת ְוזָּ יר ֹנֶפְך ּובָּ ה ַספִּ יָך ָבְך  ְויְָּשפֵּ ָקבֶׁ יָך ּונְׁ ת ֻתפֶׁ אכֶׁ לֶׁ מְׁ

ַרֲאָך בָּ ַתתִּ  ְכרּובכֹוָננּו: )יד( ַאתְׁ  ְביֹום הִּ ְך ּונְׁ ַשח ַהסֹוכֵּ מְׁ יָך מִּ
יתָּ  יִּ ים הָּ ָת: )טו(  ְבַהר ֹקֶדש ֱא_ֹלהִּ ַהָלכְׁ תְׁ ש הִּ י אֵּ נֵּ תֹוְך ַאבְׁ בְׁ

ָלָתה ָבְך:  ָצא ַעוְׁ מְׁ ָאְך ַעד נִּ ָברְׁ יֹום הִּ יָך מִּ ָרכֶׁ דְׁ ים ַאָתה בִּ ָתמִּ
ַהר  ָך מֵּ לְׁ ֱחָטא ָוֲאַחלֶׁ ָך ָחָמס ַותֶׁ ָך ָמלּו תֹוכְׁ ֻכָלתְׁ ֹרב רְׁ )טז( בְׁ

ָך כְׁ  דְׁ ים ָוַאבֶׁ ָך ֱא_ֹלהִּ בְׁ ש: )יז( ָגַבּה לִּ י אֵּ נֵּ תֹוְך ַאבְׁ ְך מִּ רּוב ַהֹסכֵּ
י  נֵּ פְׁ יָך לִּ תִּ ַלכְׁ שְׁ ץ הִּ רֶׁ ָך ַעל אֶׁ ָעתֶׁ פְׁ ָך ַעל יִּ ָמתְׁ ַחָת ָחכְׁ יֶָׁך שִּ ָיפְׁ בְׁ
ָך  ֻכָלתְׁ ל רְׁ וֶׁ עֶׁ יָך בְׁ ֹרב ֲעֹונֶׁ ַרֲאָוה ָבְך: )יח( מֵּ יָך לְׁ ַתתִּ ים נְׁ ָלכִּ מְׁ

ש א אֵּ יָך ָואֹוצִּ ָדשֶׁ קְׁ ָת מִּ ַללְׁ ָך חִּ נְׁ תֶׁ ָך ָואֶׁ יא ֲאָכַלתְׁ ָך הִּ תֹוכְׁ  מִּ
ים  יָך ָבַעמִּ עֶׁ יָך: )יט( ָכל יֹודְׁ י ָכל ֹראֶׁ ינֵּ עֵּ ץ לְׁ ר ַעל ָהָארֶׁ פֶׁ אֵּ לְׁ

ָך ַעד עֹוָלם: פ  ינְׁ אֵּ יָת וְׁ יָך ַבָלהֹות ָהיִּ מּו ָעלֶׁ  ָשמְׁ
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י ב:) נִּ ם ַהָנָהר ַהשֵּ שֵּ יחֹוןיג( וְׁ  גִּ

ץ כּוש: רֶׁ ת ָכל אֶׁ ב אֵּ  הּוא ַהסֹובֵּ

 הנהר מתחת למקדש = גיחון
 

 דברי הימים ב פרק לג 
ן ָבָנה )יד( וְׁ  י כֵּ ה ַאֲחרֵּ בָּ יד ַמְערָּ וִּ יר דָּ ה ְלעִּ יצֹונָּ ה חִּ יחֹוחֹומָּ ַשַער  ןְלגִּ ָלבֹוא בְׁ ַבַנַחל וְׁ

יהּוָדה: ֻצרֹות בִּ ים ַהבְׁ ָערִּ ָכל הֶׁ ל בְׁ י ַחיִּ ם ָשרֵּ ֹאד ַוָישֶׁ ָה מְׁ יהֶׁ בִּ ל ַוַיגְׁ ָסַבב ָלֹעפֶׁ ים וְׁ  ַהָדגִּ

 זיהוי גן עדן
 
וא  ּוֲזַהביב( ב:) ץ ַההִּ  ֹובטָהָארֶׁ

ן  ַהְבֹדַלחָשם  בֶׁ אֶׁ  :ַהֹשַהםוְׁ

 אבני המקדש
 

 במ' יא:ז
ַרע ַגד הּוא  זְׁ ַהָמן כִּ ין וְׁ ינֹו ְכעֵּ  ַהְבֹדַלחְועֵּ

 
לֹא  שמות פרק טז: ן ָשָמה מְׁ תֶׁ ת ַאַחת וְׁ נֶׁ צֶׁ נְׁ ל ַאֲהֹרן ַקח צִּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ )לג( ַויֹאמֶׁ

ַהַנח ֹאתֹו  ר ָמן וְׁ י ה' ָהֹעמֶׁ ְפנֵּ ם: לְׁ לִּ יכֶׁ ֹדֹרתֵּ ת לְׁ רֶׁ מֶׁ שְׁ  מִּ
 

י  נֵּ ן: ) ֹשַהםַאבְׁ ַלֹחשֶׁ ֹפד וְׁ ים ָלאֵּ ֻלאִּ י מִּ נֵּ ַאבְׁ  (במ' כה:זוְׁ
 

 מלכים א פרק ו 
יר)יט(  ין  ּוְדבִּ כִּ יָמה הֵּ נִּ פְׁ ת מִּ תֹוְך ַהַביִּ ית ה'בְׁ ם ֶאת ֲארֹון ְברִּ ן שָּ תֵּ י ְלתִּ נֵּ פְׁ לִּ : )כ( וְׁ

ים ַאָמה אֹ  רִּ שְׁ יר עֶׁ בִּ הּו ַהדְׁ ַצפֵּ ים ַאָמה קֹוָמתֹו ַויְׁ רִּ שְׁ עֶׁ ים ַאָמה ֹרַחב וְׁ רִּ שְׁ עֶׁ ְך וְׁ ברֶׁ הָּ  זָּ
גּור יָמה  סָּ נִּ פְׁ ת מִּ ת ַהַביִּ ֹלֹמה אֶׁ ַצף שְׁ ז: )כא( ַויְׁ ַח ָארֶׁ בֵּ זְׁ ַצף מִּ בַויְׁ הָּ ר  זָּ ַעבֵּ ָסגּור ַויְׁ

ַרתּוקֹות  ב>ברתיקות< בְׁ הָּ הּו  זָּ ַצפֵּ יר ַויְׁ בִּ י ַהדְׁ נֵּ פְׁ בלִּ הָּ ָפה : )כב( וְׁ זָּ ת צִּ ת ָכל ַהַביִּ אֶׁ
ב הָּ ָפה  זָּ יר צִּ בִּ ר ַלדְׁ ַח ֲאשֶׁ בֵּ זְׁ ָכל ַהמִּ ת וְׁ ב:ַעד ֹתם ָכל ַהָביִּ הָּ  זָּ

ת ב:) ים אֶׁ ַקח ה' ֱא_ֹלהִּ טו( ַויִּ
ן  דֶׁ ַגן עֵּ הּו בְׁ חֵּ ה ָהָאָדם ַוַינִּ ְבדָּ ְלעָּ

ה ְמרָּ  ּוְלשָּ

 במדבר פרק ג 
תּו ֹאתֹו:  )ז( )ו( הַ  רְׁ שֵּ ן וְׁ י ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ נֵּ פְׁ ָת ֹאתֹו לִּ ַהֲעַמדְׁ י וְׁ וִּ ה לֵּ ת ַמטֵּ ב אֶׁ רֵּ ְמרּוקְׁ  ְושָּ
ת  ְשַמְרתֹואֶׁ ת  מִּ אֶׁ ְשֶמֶרתוְׁ ד  מִּ ל מֹועֵּ י ֹאהֶׁ נֵּ פְׁ ָדה לִּ ת  ַלֲעֹבדָכל ָהעֵּ ָכן:   ֲעֹבַדתאֶׁ שְׁ ַהמִּ
ְמרּו)ח(  ת ְושָּ אֶׁ ד וְׁ ל מֹועֵּ י ֹאהֶׁ לֵּ ת ָכל כְׁ ְשֶמֶרת אֶׁ ל  מִּ ָראֵּ שְׁ י יִּ נֵּ ת  ַלֲעֹבדבְׁ  ֲעֹבַדתאֶׁ

ָכן: שְׁ  ַהמִּ
 

 ב. אבני גן עדן
 כרובים ואבני החושן –תיאור גן עדן ביחזקאל 

 שמות פרק כח 
ן ים ָאבֶׁ ָבָעה טּורִּ ן ַארְׁ בֶׁ ֻלַאת אֶׁ אָת בֹו מִּ לֵּ  )יז( ּומִּ

 
 

ה ֹאֶדםטּור  ְטדָּ ֶרֶקת פִּ ָחד: ּובָּ  ַהטּור ָהאֶׁ
י )יח( וְׁ  נִּ יר ֹנֶפְךַהטּור ַהשֵּ  :ְויֲָּהֹלם ַספִּ

י  ישִּ לִּ ַהטּור ַהשְׁ ה ְשבֹו ֶלֶשם)יט( וְׁ מָּ  :ְוַאְחלָּ
י  יעִּ בִּ ַהטּור ָהרְׁ יש)כ( וְׁ ה ְוֹשַהם ַתְרשִּ  ְויְָּשפֵּ

ים  ֻשָבצִּ ב מְׁ הָּ לּוֹאָתם:זָּ מִּ יּו בְׁ הְׁ  יִּ
 

שָ  - שמות כה:יח קְׁ ים ָזָהב מִּ ֻרבִּ ם כְׁ ַניִּ יָת שְׁ ָעשִּ ה וְׁ
ת:  צֹות ַהַכֹפרֶׁ י קְׁ נֵּ שְׁ ה ֹאָתם מִּ  ַתֲעשֶׁ

 יחזקאל פרק כח 
ָת לֹו ֹכה ָאַמר ה' אלקים  ָאַמרְׁ ְך צֹור וְׁ לֶׁ יָנה ַעל מֶׁ ן ָאָדם ָשא קִּ )יב( בֶׁ

י: )יג(  יל ֹיפִּ לִּ ָמה ּוכְׁ א ָחכְׁ ית ָמלֵּ נִּ ם ָתכְׁ ים ַאָתה חֹותֵּ ֶדן ַגן ֱא_ֹלהִּ ְבעֵּ
יתָּ  יִּ ָקָרה הָּ ן יְׁ בֶׁ ָך ָכל אֶׁ ֻסָכתֶׁ  מְׁ
ה ֹאֶדם ְטדָּ  ְויֲָּהֹלם פִּ

יש ה ֹשַהם ַתְרשִּ  ְויְָּשפֵּ
יר ְרַקת ֹנֶפְך ַספִּ  ּובָּ
ב הָּ ָבַרֲאָך כֹוָננּו: ְוזָּ יֹום הִּ יָך ָבְך בְׁ ָקבֶׁ יָך ּונְׁ ת ֻתפֶׁ אכֶׁ לֶׁ  מְׁ

 
 

יָך  ְכרּוב)יד( ַאתְׁ  ַתתִּ ְך ּונְׁ ַשח ַהסֹוכֵּ מְׁ יםמִּ יתָּ  ְבַהר ֹקֶדש ֱא_ֹלהִּ יִּ  הָּ
ָת: בְׁ  ַהָלכְׁ תְׁ ש הִּ י אֵּ נֵּ  תֹוְך ַאבְׁ

 
 ג. עץ החיים/הכרובים

 בראשית פרק ג:כד
ת  ן אֶׁ דֶׁ ַגן עֵּ ם לְׁ דֶׁ קֶׁ ן מִּ כֵּ ת ָהָאָדם ַוַישְׁ ש אֶׁ ָגרֶׁ ַויְׁ

ים ת ַהְכֻרבִּ כֶׁ ַהפֶׁ תְׁ ב ַהמִּ רֶׁ ת ַלַהט ַהחֶׁ אֵּ  וְׁ
 

ים ץ ַהַחּיִּ ְשֹמר ֶאת ֶדֶרְך עֵּ       לִּ

 ה:יחשמות כ
ם  ַניִּ יָת שְׁ ָעשִּ יםוְׁ ת: ְכֻרבִּ צֹות ַהַכֹפרֶׁ י קְׁ נֵּ שְׁ ה ֹאָתם מִּ ָשה ַתֲעשֶׁ קְׁ  ָזָהב מִּ

 
 משלי פרק ג 

ים)יח(  ץ ַחּיִּ ֻאָשר: פ עֵּ יָה מְׁ כֶׁ ֹתמְׁ ים ָבּה וְׁ יקִּ יא ַלַמֲחזִּ  הִּ
 

 מקור הקול האלקי/נבואיגן עדן = ד. 
ת ַויִּ  (ג:ח) עּו אֶׁ מְׁ ים שְׁ קֹול ה' ֱא_ֹלהִּ

ן ְך ַבגָּ ְתַהלֵּ  מִּ
ת  - מ' ז:פטב ַמע אֶׁ שְׁ תֹו ַויִּ ר אִּ ַדבֵּ ד לְׁ ל מֹועֵּ ל ֹאהֶׁ ה אֶׁ בֹא ֹמשֶׁ ר ּובְׁ ַדבֵּ ַהקֹול מִּ

יו לָּ ֻדת  אֵּ ר ַעל ֲאֹרן ָהעֵּ ת ֲאשֶׁ ַעל ַהַכֹפרֶׁ יםמֵּ י ַהְכֻרבִּ ין ְשנֵּ בֵּ ָליו מִּ ר אֵּ ַדבֵּ  ַויְׁ
 


