
 71עמוד   ספר שמואל ב'

 פרק ה': כיבוש ירושלים
 בתק' השופטיםח"א: מעמדה של ירושלים 

 
 יב פרק יהושע .1
ה( ז) ץ ַמְלֵכי ְוֵאלֶּ ר ָהָארֶּ עַ  ִהָכה ֲאשֶּ  ִיְשָרֵאל ּוְבֵני ְיהֹושֻׁ

ר  ָהָהר ְוַעד ַהְלָבנֹון ְבִבְקַעת ָגד ִמַבַעל ָיָמה ַהַיְרֵדן ְבֵעבֶּ
ָחָלק ה הֶּ עַ  ַוִיְתָנּה ֵשִעיָרה ָהֹעלֶּ  ִיְשָרֵאל ְלִשְבֵטי ְיהֹושֻׁ
ָשה  ּוָבֲעָרָבה ּוַבְשֵפָלה ָבָהר( ח)  :ְכַמְחְלֹקָתם ְירֻׁ

ב ּוַבִמְדָבר ּוָבֲאֵשדֹות גֶּ  ַהְפִרִזי ְוַהְכַנֲעִני ָהֱאֹמִרי ַהִחִתי ּוַבנֶּ
 פ: ְוַהְיבּוִסי ַהִחִּוי

ְך( ט) לֶּ ָחד ְיִריחֹו מֶּ ְך אֶּ לֶּ ר ָהַעי מֶּ ָחד ֵאל ֵבית ִמַצד ֲאשֶּ  :אֶּ
ְך( י) לֶּ ִַם מֶּ ל  ָחד ְירּושָׁ ְך אֶּ לֶּ ְברֹון מֶּ ָחד חֶּ  ...:אֶּ

 

 טו פרק יהושע .2
ן ֵגי ַהְגבּול ְוָעָלה( ח) ל ִהֹנם בֶּ ף אֶּ תֶּ ב ַהְיבּוִסי כֶּ גֶּ  ִהיא ִמנֶּ

ל ַהְגבּול ְוָעָלה ְירּוָשָלִם ר ָהָהר רֹאש אֶּ  ִהֹנם ֵגי ְפֵני ַעל ֲאשֶּ
ר ָיָמה ק ִבְקֵצה ֲאשֶּ ת( סג)...  :ָצֹפָנה ְרָפִאים ֵעמֶּ  ְואֶּ

ִַם יֹוְשֵבי ַהְיבּוִסי ל   ְלהֹוִריָשם ְיהּוָדה ְבֵני ָיְכלּו לֹא ְירּושָׁ
ב ת ַהְיבּוִסי ַוֵישֶּ ה ַהיֹום ַעד ִבירּוָשַלִם ְיהּוָדה ְבֵני אֶּ  :ַהזֶּ

 

 א פרק שופטים .3
 ַוַיכּוהָ  אֹוָתּה ַוִיְלְכדּו ִבירּוָשַלִם ְיהּוָדה ְבֵני ַוִיָלֲחמּו( ח)

ב ְלִפי ת ָחרֶּ  :ָבֵאש ִשְלחּו ָהִעיר ְואֶּ
 ָהָהר יֹוֵשב ַבְכַנֲעִני ְלִהָלֵחם ְיהּוָדה ְבֵני ָיְרדּו ְוַאַחר( ט)

ב גֶּ  :ְוַהְשֵפָלה ְוַהנֶּ
ת ַהְיבּוִסי ֹיֵשב ְירּוָשַלִם לֹא הֹוִרישּו ְבֵני ִבְנָיִמן  )כא( ְואֶּ

ב  ה:ַוֵישֶּ ת ְבֵני ִבְנָיִמן ִבירּוָשַלִם ַעד ַהיֹום ַהזֶּ  ַהְיבּוִסי אֶּ

 

 יט פרק שופטים .4
ְך ַוָיָקם ָללּון ָהִאיש ָאָבה ְולֹא( י) יָׁבֹא ַוֵילֶּ ד ו  ח ע   ְיבּוס ֹנכ 

יא ִַם הִַ לָׁ ד ְוִעמֹו ְירּושָׁ מֶּ  ּוִפיַלְגשֹו ֲחבּוִשים ֲחמֹוִרים צֶּ
ר ְמֹאד ַרד ְוַהיֹום ְיבּוס ִעם ֵהם( יא)  :ִעמֹו  ַהַנַער ַויֹאמֶּ
ל ל ְוָנסּוָרה ָנא ְלָכה ֲאֹדָניו אֶּ  ְוָנִלין ַהזֹאת ַהְיבּוִסי ִעיר אֶּ
יֹאֶמר (יב)  :ָבּה יו ו  יו ֵאלָׁ יר ֶאל נָׁסּור לֹא ֲאֹדנָׁ י עִַ ְכרִַ  נָׁ

ְבֵני לֹא ֲאֶשר ֵאל מִַ ְשרָׁ ה יִַ ְרנּו ֵהנָׁ ב  ד ְועָׁ ה ע  ְבעָׁ ( יג)  :גִַ
ר  ַבִגְבָעה ְוַלנּו ַהְמֹקמֹות ְבַאַחד ְוִנְקְרָבה ְלָך ְלַנֲערֹו ַויֹאמֶּ

 :ָבָרָמה אֹו

 

 רד"ק .5
וכיון שמלך על כל ישראל הלך אל ירושלם ללכוד ... 

קבלה אצלם כי ציון ראש מצודת ציון לפי שהיתה 
ולא ילכוד אותה אלא מי שיהיה מלך  ממלכת ישראל

על כל ישראל ועד היום לא נתקיימה מלכות בישראל 
 כי שאול לא קמה מלכותו.

 

 רלב"ג .6
והנה היה היבוסי יושב בירושלים ולא יכול דוד 
להוציאם משם בעבור שבועת אברהם לאבימלך 
שהיתה כתובה בצלמים אשר שם שהם עורים 

לים ולא יהלכו ופסחים כי עינים להם ולא יראו רג
ואפשר שהיו הצלמים ההם בצורת עור ופסח העור 
להורות על ברית יצחק שבסוף ימיו כהו עיניו מראות 
והפסח בעבור יעקב שהיה צולע על יריכו ועשו זה 
להורות שכבר נשתלש להם זה הברית עם האבות 
בכללם ולזאת הסבה אמר היבוסי לדוד לא תבא הנה 

והפסחים שבהם אם לא הסירות תחלה העורים 
זכירת זה הברית כאילו יאמר לא יבא דוד הנה כי לא 

 יוכל להסיר אלו הצלמים שבהם זכירת זה הברית.
 

 תהלים פרק קלב  .7
נֹותֹו: ה')א( ִשיר ַהַמֲעלֹות ְזכֹור   ְלָדִוד ֵאת ָכל עֻׁ

ר ִנְשַבע לַ   ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: ה')ב( ֲאשֶּ
ל ֵבי ש ְיצּוָעי:)ג( ִאם ָאבֹא ְבֹאהֶּ רֶּ ה ַעל עֶּ ֱעלֶּ  ִתי ִאם אֶּ

ֵתן ְשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי ְתנּוָמה:  )ד( ִאם אֶּ
ְמָצא ָמקֹום לַ   ִמְשָכנֹות ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: ה')ה( ַעד אֶּ

 


