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ספר שמואל ב'

ח"ג – למה דוד בחר בירושלים?
 .1יהושע פרק טו
ּגֹורל לְמַ ֵּטה
(א) וַ ְי ִהי הַ ָ
בְ נֵּי יְ הּודָ ה ל ְִמ ְשפְ ח ָֹתם
ֶאל ּגְ בּול אֱ דֹום ִמ ְדבַ ר צִ ן
ימן:
נֶגְ בָ ה ִמ ְקצֵּ ה ֵּת ָ
(ח) וְ עָ לָה הַ ּגְ בּול ּגֵּי בֶ ן
ִהנֹם ֶאל כ ֶֶתף הַ יְבּוסי
מ ֶּנגֶּב היא יְרּושָ ָלם
וְ עָ לָ ה הַ ּגְ בּול ֶאל ר ֹאש
הָ הָ ר אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵּי גֵּי ִהנֹם
יָמָ ה אֲ שֶ ר בִ ְקצֵּ ה עֵּ מֶ ק
פָאים צָ ֹפנָה...:
ְר ִ
יֹושבֵּ י
(סג) וְ ֶאת ַהיְבּוסי ְ
יְ רּושָ ַלם ל ֹא יָכְ לּו ְבנֵי
ְהֹורישָ ם
יְהּודָ ה ל ִ
וַ יֵּשֶ ב ַהיְבּוסי ֶאת בְ נֵּי
יְהּודָ ה בירּושָ ַלם עַ ד
הַ יֹום הַ זֶה:

 .2יהושע יח
ּגֹורל מַ ֵּטה בְ נֵּי
(יא) ַויַעַ ל ַ
ב ְניָמן ל ְִמ ְשפְ ח ָֹתם ַויֵּצֵּ א
ּגֹורלָם בֵּ ין ְבנֵּי
ָ
ּגְ בּול
ְהּודה ּובֵּ ין ְבנֵּי יֹוסֵּ ף...:
י ָ
הָ ֶא ֶלף
וְ צֵּ לַע
(כח)
וְ הַ יְבּוסי היא יְרּושָ ַלם
ּגִ בְ עַ ת ִק ְריַת עָ ִרים ַא ְרבַ ע
יהן ז ֹאת
עֶ ְש ֵּרה וְ חַ צְ ֵּר ֶ
בִ נְ י ִָמן
בְ נֵּי
נַחֲ ַלת
ל ְִמ ְשפְ ח ָֹתם:
שופטים א:כא
וְ ֶאת הַ יְבּוסי יֹשֵּ ב
הֹורישּו בְ נֵי
י ְֽרּושָ לַם ל ֹא ִ
ב ְניָמן
ַויֵּשֶ ב הַ יְבּוסי ֶאת בְ נֵּי
ב ְניָמן בירּושָ לַם עַ ד
הַ יֹום הַ זֶ ֶּֽה:

 .3גמ' מגילה דף כו עמוד א
במאי קמיפלגי? תנא קמא סבר :לא נתחלקה
ירושלים לשבטים ,ורבי יהודה סבר :נתחלקה
ירושלים לשבטים
דתניא :מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית,
הלשכות והעזרות .ומה היה בחלקו של בנימין? אולם
והיכל ובית קדשי הקדשים .ורצועה היתה יוצאת
מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין ,ובה
מזבח בנוי ,והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום
לבולעה ,שנאמר +דברים ל"ג +חפף עליו כל היום
לפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לשכינה.
והאי תנא סבר :לא נתחלקה ירושלים לשבטים.
דתניא :אין משכירים בתים בירושלים ,מפני שאינן
שלהן .רבי אליעזר בר' שמעון אומר :אף לא מטות.
לפיכך עורות קדשים  -בעלי אושפיזין נוטלין אותן
בזרוע.
 .4גמ' סוכה כז:
אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו
שופט.
יהושע בן נון
עתניאל בן קנז
אהוד בן גרא

אפרים
יהודה
בנימין

שמגר בן ענת
דבורה הנביאה
ברק בן אבינועם
גדעון בן יואש
אבימלך בן גדעון
תולע בן פואה
יאיר הגלעדי
יפתח הגלעדי
אבצן מבית לחם
אילון הזבולני
עבדון בן הלל הפרעתני
שמשון בן מנוח

??
אפרים
נפתלי (קדש)
מנשה (המערבי)
מנשה
יששכר
שבטי הגלעד
שבטי הגלעד
יהודה (או הגליל)
זבולון
הר אפרים
דן

 .5מלכים א' י"א:כט-לט
ֲש ָרה ְק ָרעִ ים כִ י כֹה ָא ַמר
ֹאמר לְ י ָָר ְבעָ ם ַקח לְָך ע ָ
(לא) וַי ֶ
ֹלהי י ְִש ָר ֵּאל ִהנְ ִני ק ֵֹּרעַ ֶאת ַה ַמ ְמלָכָ ה ִמיַד ְשֹלמֹה
ה' אֱ _ ֵּ
ֲש ָרה ַה ְשבָ טים( :לב) וְ ַה ֵשבֶּ ט ָה ֶּא ָחד
וְ נ ַָתתי לְָך ֵאת ע ָ
ְרּושלַם ָהעיר אֲ ֶּשר
י ְהיֶּה ּלֹו לְ ַמעַ ן עַ ְבדי ָדֹוד ּו ְל ַמעַ ן י ָ
בָ חַ ְרתי בָ ּה מכֹּל ש ְב ֵטי י ְש ָר ֵאל:
 .6רד"ק מלכים א פרק יא פסוק לב
(לב) והשבט האחד  -יהודה ובנימן חושב לשבט אחד
בעבור שהיו מיוחדי' בנחלה ובירושלם:
 .7רלב"ג שם
והנה קרא שבט אחד יהודה ובנימין מפני היות
נחלתם יחד:
 .8מצודות שם
שבט אחד  -על יהודה יאמר ואף בנימין נכלל עמו על
כי ירושלים עיר המלוכה היתה לנחלה לשניהם והוא
היה טפל ליהודה:
 .9תהלים פרק קכב
(א) ִשיר ַה ַמעֲלֹות ְל ָדוִ ד ָש ַמ ְח ִתי ְבא ְֹמ ִרים לִי בֵּ ית ה'
יְרּושלָ ִם( :ג)
ָ
ֵּנלְֵּך( :ב) ע ְֹמדֹות ָהיּו ַרגְ לֵּינּו ִב ְשעָ ַריְִך
יְרּושָ ַלם ַה ְבנּויָה כְ עיר ֶּשחֻ ְב ָרה ּלָּה י ְַח ָדו( :ד) ֶש ָשם
עָ לּו ְשבָ ִטים ִש ְב ֵּטי ָי_ּה עֵּ דּות לְ י ְִש ָר ֵּאל לְ הֹדֹות לְ ֵּשם ה':
(ה) כִ י שָ ָמה י ְָשבּו כִ ְסאֹות ְל ִמ ְשפָט כ ְסאֹות לְבֵ ית ָדויד:
יְהי ָשלֹום
רּוש ָל ִם י ְִשלָ יּו אֹהֲ בָ יְִך( :ז) ִ
(ו) שַ אֲ לּו ְשלֹום ְי ָ
נֹותיְִך( :ח) ל ְַמעַ ן ַא ַחי וְ ֵּרעָ י אֲ ַד ְב ָרה
בְ חֵּ ילְֵּך ַשלְ וָה ְב ַא ְר ְמ ָ
ֹלהינּו אֲ בַ ְק ָשה טֹוב
נָא שָ לֹום בָ ְך( :ט) ל ְַמעַ ן בֵּ ית ה' אֱ _ ֵּ
לְָך:

