
 80עמוד   ספר שמואל ב'

 ם?דוד בחר בירושלי למה –ח"ג 
 

 טו פרק יהושע .1
ה ַהּגֹוָרל ַוְיִהי( א)  ְלַמטֵּ

י  ְלִמְשְפֹחָתם ְיהּוָדה ְבנֵּ
 ִצן ִמְדַבר ֱאדֹום ְּגבּול ֶאל

ה ֶנְגָבה יָמן ִמְקצֵּ  :תֵּ
י ַהְּגבּול ְוָעָלה( ח)  ֶבן ּגֵּ

 יַהְיבּוס   ֶכֶתף ֶאל ִהֹנם
ב גֶּ נֶּ יא מ   ְירּוָשָל ם ה 
 רֹאש ֶאל ַהְּגבּול ְוָעָלה
י ַעל ֲאֶשר ָהָהר י ְפנֵּ  ִהֹנם גֵּ
ה ֲאֶשר ָיָמה ֶמק ִבְקצֵּ  עֵּ

 ...:ָצֹפָנה ְרָפִאים
 
י ְוֶאת( סג) י ַהְיבּוס   יֹוְשבֵּ

 ְבֵני ָיְכלּו לֹא ְירּוָשַל ם
 ְלהֹוִריָשם ְיהּוָדה

י ַויֵֶּשב יבְ  ֶאת ַהְיבּוס   נֵּ
ירּוָשַל ם ְיהּוָדה  ַעד ב 

 :ַהֶזה ַהיֹום

 יהושע יח .2

ה ּגֹוַרל ַוַיַעל( יא) י ַמטֵּ  ְבנֵּ
ן ְנָימ  א ְלִמְשְפֹחָתם ב   ַויֵּצֵּ

ין ּגֹוָרָלם ְּגבּול י בֵּ  ְבנֵּ
ין ְיהּוָדה י ּובֵּ ף ְבנֵּ  ...:יֹוסֵּ

ַלע( כח)  ָהֶאֶלף ְוצֵּ
י יא ְוַהְיבּוס   ְירּוָשַל ם ה 

 ַאְרַבע ָעִרים ְרַיתִק  ִּגְבַעת
ה יֶהן ֶעְשרֵּ  זֹאת ְוַחְצרֵּ
י ַנֲחַלת  ִבְנָיִמן ְבנֵּ

 : ְלִמְשְפֹחָתם
 

 שופטים א:כא
י ְוֶאת ב  ַהְיבּוס  ֹישֵּ

ְבֵני לֹא הֹוִרישּו  ְיֽרּוָשַלם
ן ְנָימ   ב 

ֶשב  יַויֵּ י  ֶאת ַהְיבּוס  ְבנֵּ
ירּוָשַלם ן ב  ְנָימ  ַעד  ב 

ה:  ַהיֹום ַהֶזֶּֽ
 

  א עמוד כו דף מגילהגמ'  .3
 נתחלקה לא: סבר קמא תנא? קמיפלגי במאי

 נתחלקה: סבר יהודה ורבי, לשבטים ירושלים
 לשבטים ירושלים

, הבית הר ?יהודה של בחלקו היה מה: דתניא
 אולם ?בנימין של בחלקו היה ומה. והעזרות הלשכות

 יוצאת היתה ורצועה. הקדשים קדשי ובית והיכל
 ובה, בנימין של בחלקו ונכנסת יהודה של מחלקו

 יום בכל עליה מצטער הצדיק בנימין והיה, בנוי מזבח
 היום כל עליו חפף +ג"ל דברים+ שנאמר, לבולעה

 .לשכינה אושפיזכן ונעשה בנימין זכה לפיכך
. לשבטים ירושלים נתחלקה לא: סבר תנא והאי

 שאינן מפני, בירושלים בתים משכירים אין: דתניא
. מטות לא אף: אומר שמעון' בר אליעזר רבי. שלהן

 אותן נוטלין אושפיזין בעלי - קדשים עורות לפיכך
 . בזרוע

 

 סוכה כז:גמ'  .4
אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו 

 שופט.

 
 אפרים  בן נוןיהושע 

 יהודה  בן קנזיאל נתע
 בנימין  בן גראאהוד 

 ??  בן ענתשמגר 
 אפרים  הנביאהדבורה 
 נפתלי )קדש(  ן אבינועםבברק 
 מנשה )המערבי(  בן יואשגדעון 

 מנשה  בן גדעוןאבימלך 
 יששכר  בן פואהתולע 
 שבטי הגלעד  הגלעדייאיר 
 שבטי הגלעד  הגלעדייפתח 
 יהודה )או הגליל(  מבית לחםאבצן 
 זבולון  הזבולניאילון 
 הר אפרים בן הלל הפרעתניעבדון 

 דן  בן מנוחשמשון 
 

 לט-מלכים א' י"א:כט .5
ְקָרִעים ִכי ֹכה ָאַמר  ֲעָשָרה)לא( ַויֹאֶמר ְלָיָרְבָעם ַקח ְלָך 

ַע ֶאת ַהַמְמָלָכה ִמַיד ְשֹלֹמה _ה' אֱ  ל ִהְנִני ֹקרֵּ י ִיְשָראֵּ ֹלהֵּ
ים י ְלָך ֵאת ֲעָשָרה ַהְשָבט  ָחד :  ְוָנַתת  ט ָהאֶּ )לב( ְוַהֵשבֶּ
ד ּוְלמַ  י ָדֹו  ְהיֶּה ּלֹו ְלַמַען ַעְבד  ר י  יר ֲאשֶּ ַען ְירּוָשַלם ָהע 
ְשָרֵאל ְבֵטי י  כֹּל ש  י ָבּה מ   : ָבַחְרת 

 

 רד"ק מלכים א פרק יא פסוק לב .6
יהודה ובנימן חושב לשבט אחד  -)לב( והשבט האחד 

 :בירושלםמיוחדי' בנחלה ובעבור שהיו 
 

 שם רלב"ג .7
 היות מפני ובנימין יהודה אחד שבט קרא והנה

 :יחד נחלתם
 

 מצודות שם .8
 על עמו נכלל בנימין ואף יאמר יהודה על - אחד שבט

 והוא לשניהם לנחלה היתה המלוכה עיר ירושלים כי
 :ליהודה טפל היה

 

  קכב פרק תהלים .9
ית ִלי ְבֹאְמִרים ָשַמְחִתי ְלָדִוד ַהַמֲעלֹות ִשיר( א)  ה' בֵּ

ְך לֵּ ינּו ָהיּו ֹעְמדֹות( ב)  :נֵּ ( ג)  :ְירּוָשָלִם ִבְשָעַרִיְך ַרְגלֵּ
יר ַהְבנּוָיה ְירּוָשַל ם ֻחְבָרה ְכע   ֶשָשם( ד)  :ַיְחָדו ָּלּה שֶּ

י ְשָבִטים ָעלּו דּות ּה_יָ  ִשְבטֵּ ל עֵּ ם ְלֹהדֹות ְלִיְשָראֵּ   :ה' ְלשֵּ
ְסאֹות ְלִמְשָפט ִכְסאֹות ָיְשבּו ָשָמה ִכי( ה) יד ְלֵבית כ    :ָדו 
 ָשלֹום ְיִהי( ז)  :ֹאֲהָבִיְך ִיְשָליּו ְירּוָשָלִם ְשלֹום ַשֲאלּו( ו)

ְך ילֵּ ָעי ַאַחי ְלַמַען( ח)  :ִיְךְבַאְרְמנֹוָת  ַשְלָוה ְבחֵּ  ֲאַדְבָרה ְורֵּ
ית ְלַמַען( ט)  :ָבְך ָשלֹום ָנא ינּו_אֱ ה'  בֵּ  טֹוב ֲאַבְקָשה ֹלהֵּ
 :ָלְך

 




