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 ב"ה
 דף מקורות לשיעור תנ"ך

 הבאות:בעיון והתייחסו להרחבות  . קראו את הפרקח'ור היום נעסוק במלכים א פרק בשיע

 

 עיינו במקורות הבאים: ? לגלו כלי המקדשלהיכן נתג .1

 'ו'-דבה"ב א', ג' א 

 'דברי הימים ב ל"ה, ג 

  כ"ו –מל"א י"ד, כ"ה 

  י"ח –מל"ב ט"ז ח', י"ז 

  ט"ז–מל"ב י"ח, ט"ו 

 'ט'-מל"ב כ"ה ח 

  י"ז–ירמיהו ג', ט"ז 

 'ב':-מסכת כלים משניות א 
אלו הם כלים המקודשים והגנוזים כשחרב בית המקדש: המשכן ופרוכת, מנורת 
הקדש וארון העדות. ציץ הזהב נזר הקדש לאהרן, חשן המשפט וחצוצרות הכסף 

ת ערבה וכו'. ובסופה נאמר: כל אלה צפונים וגנוזים בחומת בבל ובתל ברוך תח
גדולה שבבבל שהיו תולין עליהם כנורותיהם. ומבית יער הלבנון לקחו זהב מידת 
כורין אלף אלפים ותשעת אלפים. וכל הנביאים וכל החכמים והסופרים לא יוכלו 

אלו כלי הקודש וכלי בית המקדש שהיו ...  לחשב העושר והכבוד שהיה בירושלים
 וי וחביריו על לוח נחושתבירושלים ובכל מקום קודש כתבום שימור הל

 :תוספתא ערכין יג 
משנבנה בית ראשון נגנז אהל מועד ונגנזו עמו קרסיו קרשיו ובריחיו ועמודיו 
ואדניו ואף על פי כן )ש(לא היו משתמשים אלא בשולחן שעשה משה ומנורה 
שעשה משה )ולא( היתה צריכה שמן המשחה שקדושה הראשונה קדשה לשעתה 

 .וקדשה לעתיד לבא

 :תוספתא ערכין י"ג 

וכיון שבא יאשיהו גנז את הארון וצנצנת המן וצנצנת של שמן המשחה ומקלו של 
ויאמר ללוים המבינים בעם תנו את ארון אלוהים בבית אשר 'אהרן וארגז שנאמר 

אמר להם גנזו אותו שלא יגלה לבבל כשאר 'בנה שלמה כי אין לכם משא בכתף 
הנה ימים באים ונשא את כל 'לבבל שנאמר  הכלים. ר' אליעזר אומר, ארון גלה

, אין דבר אלא עשרת הדברות שבו. ר' שמעון 'אשר בביתך לא יותר דבר אמר ה'
ויהי לתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר ויביאם בבלה עם 'אומר הריהו אומר 

 ר' יהודה אומר ארון במקומו נגנז.. זה ארון 'כלי חמדת בית ה'

 'ה':-חשמונאים ב ב', ד 

והיה בכתב, שצווה הנביא על פי הדיבור את האהל ואת הארון להלך  מצא בית 
מערה, הכניס לשם את האהל ואת הארון ואת מזבח הקטורת וסתם את הפתח. ומן 
ההולכים עמו ניגשו כדי לסמן את הדרך ולא יכלו למצאה. וכשהרגיש ירמיה 

את כניסת עמו בדבר, גינה אותם ואמר: לא יוודע המקום עד שיכנס האלוהים 
 .ויחננו
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 'ח':-חזון ברוך א ו', ו 

וארא הנה הוא יורד אל קודש הקדשים ולוקח משם את הפרוכת ואת אפוד הקודש 
ואת הכפורת ואת שני הלוחות ואת בגדי הקודש לכהנים ואת מזבח הקטורת ואת 
שמונה וארבעים אבני היקר אשר היו על הכהן הגדול ואת כל כלי הקודש אשר 

רא אל הארץ קול גדול )ויאמר( ארץ ארץ שמעי דבר אל שדי וקבלי את למשכן ויק
 .)הכלים( האלה אשר אני מפקיד אתך ושמרתיך עד אחרית הימים

  א'עזרא 

 

 כה-מכבים א, כב: 
את מצרים בשנת מאה ארבעים ושלוש. הוא עלה על  ישב אנטיוכוס אחרי הכותוו

ישראל ונכנס לירושלים בחיל גדול. הוא נכנס למקדש בגאוותו ויקח את מזבח 
הזהב ואת מנורת המאור ואת כל כליה ואת שולחן המערכת ואת הקשוות ואת 
המזרקות ואת כפות הזהב ואת הפרוכת ואת העטרות ואת עדי הזהב אשר לפני 

ת הכל. ויקח את הכסף ואת הזהב ואת כל החמדה, ויקח את ההיכל ויפצל א
אוצרות המטמונים אשר מצא, ובקחתו הכל שב לארצו ויעש הרג רב, וידבר 

 אבל גדול בישראל בכל מקומותיהם.בגאווה רבה. ויהי 
 

 על תנאי או ללא תנאי? –בחירת בית דוד  .2
 עיינו במקורות הבאים, מצאו את הסתירה והציעו פתרון:

  ט"ז –שמואל ב ז', י"ב 

 'ד'-מלכים א ב', ג 

  כ"ה –מלכים א ח', כ"ד 

 'ט'-מלכים א ט', ג 
 

 מהי מטרת התפילה?  –תפילת שלמה  .3
 מצאו את הקשר בין חלקיה השונים של התפילה ובררו את מטרתה.


