עמוד 71

ספר שמואל ב'

פרק ה' :כיבוש ירושלים
ח"א :מעמדה של ירושלים בתק' השופטים
 .1יהושע פרק יב
ּובנֵי י ְִש ָר ֵאל
(ז) וְ ֵאלֶּה מַ ְלכֵ י הָ ָא ֶּרץ אֲ שֶּ ר ִהכָה ְיהֹושֻׁ עַ ְ
בְ עֵ בֶּ ר ַהי ְַרדֵ ן י ָָמה ִמבַ עַ ל גָד ְבבִ ְקעַ ת ַהלְבָ נֹון וְ עַ ד ָההָ ר
ירה וַיִ ְתנָּה ְיהֹושֻׁ עַ ל ְִשבְ ֵטי י ְִש ָר ֵאל
הֶּ חָ לָק הָ עֹלֶּ ה שֵ עִ ָ
יְרֻׁ שָ ה כְ מַ ְחלְ ק ָֹתם( :ח) בָ הָ ר ּובַ ְש ֵפלָ ה ּובָ ע ֲָרבָ ה
ּובָ אֲ שֵ דֹות ּובַ ִמ ְדבָ ר ּובַ ֶּנגֶּב הַ ִח ִתי הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ כְ ַנ ֲע ִני הַ פְ ִרזִ י
ְבּוסי :פ
הַ ִחּוִ י וְ ַהי ִ
(ט) מֶּ לְֶּך י ְִריחֹו ֶּאחָ ד מֶּ לְֶּך הָ עַ י אֲ שֶּ ר ִמצַ ד בֵ ית ֵאל ֶּאחָ ד:
(י) מֶּ לְֶּך יְרּושָׁ ל ִַם ֶּאחָ ד מֶּ לְֶּך ֶּחבְ רֹון ֶּאחָ ד...:
 .2יהושע פרק טו
ְבּוסי ִמ ֶּנגֶּב ִהיא
(ח) וְ עָ לָה הַ גְ בּול גֵי בֶּ ן ִהנֹם ֶּאל כ ֶֶּּתף ַהי ִ
יְרּושָ לָ ִם וְ עָ לָ ה הַ גְ בּול ֶּאל ר ֹאש הָ הָ ר אֲ שֶּ ר עַ ל פְ נֵי גֵי ִהנֹם
יָמָ ה אֲ שֶּ ר בִ ְקצֵ ה עֵ ֶּמק ְר ָפ ִאים צָ ֹפנָה( ...:סג) וְ ֶּאת
הֹורישָ ם
יֹושבֵ י יְרּושָׁ ל ִַם ל ֹא יָכְ לּו בְ נֵי יְ הּודָ ה לְ ִ
יְבּוסי ְ
ִ
הַ
הּודה ִבירּושָ ַל ִם עַ ד הַ יֹום הַ זֶּה:
ְבּוסי ֶּאת ְבנֵי יְ ָ
וַ יֵשֶּ ב ַהי ִ
 .3שופטים פרק א
אֹותּה וַ יַכּוהָ
ָ
ירּוש ַל ִם ַו ִילְכְ דּו
ָ
ְהּודה בִ
(ח) וַיִ לָ חֲ מּו ְבנֵי י ָ
לְפִ י חָ ֶּרב וְ ֶּאת הָ עִ יר ִש ְלחּו בָ ֵאש:
(ט) וְ ַאחַ ר י ְָרדּו ְבנֵי ְיהּודָ ה לְ ִהלָחֵ ם בַ כְ ַנעֲנִ י יֹושֵ ב ָההָ ר
וְ הַ ֶּנגֶּב וְ הַ ְשפֵ לָה:
הֹורישּו ְבנֵי ִב ְני ִָמן
בּוסי יֹשֵ ב יְרּושָ לַ ִם ל ֹא ִ
(כא) וְ ֶּאת הַ ְי ִ
ְבּוסי ֶּאת ְבנֵי ִב ְני ִָמן ִבירּושָ ַל ִם עַ ד הַ יֹום הַ זֶּה:
וַ יֵשֶּ ב ַהי ִ
 .4שופטים פרק יט
(י) וְ ל ֹא ָאבָ ה ָה ִאיש ָללּון ַוי ָָקם ַו ֵילְֶּך ויָׁב ֹא עד נֹכח יְבּוס
בּושים ּופִ ילַגְ שֹו
מֹורים חֲ ִ
ִַהיא יְ רּושָׁ ָׁל ִַם וְ עִ מֹו צֶּ מֶּ ד חֲ ִ
עִ מֹו( :יא) הֵ ם עִ ם יְבּוס וְ ַהיֹום ַרד ְמאֹד וַי ֹאמֶּ ר הַ נַעַ ר
בּוסי הַ ז ֹאת וְ נָלִ ין
ָסּורה ֶּאל עִ יר הַ ְי ִ
ֶּאל אֲ ֹדנָיו ְלכָ ה נָא וְ נ ָ
בָ ּה( :יב) וי ֹאמֶ ר ֵאלָׁיו אֲ ֹדנָׁיו ל ֹא נָׁסּור ֶאל עִַ יר נָׁכְ ִַרי
ִַש ָׁר ֵאל הֵ נָׁה וְ עָׁ ב ְרנּו עד גִַ בְ עָׁ ה( :יג)
אֲ שֶ ר ל ֹא ִַמבְ נֵי י ְ
וַי ֹאמֶּ ר ְל ַנעֲרֹו לְָך וְ נ ְִק ְרבָ ה בְ ַאחַ ד הַ ְמקֹמֹות וְ לַ נּו בַ גִ בְ עָ ה
אֹו בָ ָרמָ ה:
 .5רד"ק
 ...וכיון שמלך על כל ישראל הלך אל ירושלם ללכוד
מצודת ציון לפי שהיתה קבלה אצלם כי ציון ראש
ממלכת ישראל ולא ילכוד אותה אלא מי שיהיה מלך
על כל ישראל ועד היום לא נתקיימה מלכות בישראל
כי שאול לא קמה מלכותו.

 .6רלב"ג
והנה היה היבוסי יושב בירושלים ולא יכול דוד
להוציאם משם בעבור שבועת אברהם לאבימלך
שהיתה כתובה בצלמים אשר שם שהם עורים
ופסחים כי עינים להם ולא יראו רגלים ולא יהלכו
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
אם לא הסירות תחלה העורים והפסחים שבהם
זכירת זה הברית כאילו יאמר לא יבא דוד הנה כי לא
יוכל להסיר אלו הצלמים שבהם זכירת זה הברית.
 .7תהלים פרק קלב
(א) ִשיר ַה ַמעֲלֹות זְ כֹור ה' ל ְָדוִ ד ֵאת כָל עֻׁנֹותֹו:
(ב) אֲ שֶּ ר נ ְִשבַ ע ַלה' נ ַָדר לַאֲ ִביר ַי ֲעקֹב:
(ג) ִאם ָאב ֹא ְבא ֶֹּהל בֵ י ִתי ִאם ֶּא ֱעלֶּה עַ ל עֶּ ֶּרש יְ צּועָ י:
נּומה:
(ד) ִאם ֶּא ֵתן ְשנַת לְעֵ ינָי לְעַ פְ עַ פַי ְת ָ
(ה) עַ ד ֶּא ְמצָ א ָמקֹום ַלה' ִמ ְשכָנֹות לַ אֲ ִביר ַי ֲעקֹב:

