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  א'סיוון התשע/                                                     אייר                  ד"בס

  
  בחירת ירושלים

  )פ שעורו של הרב תמיר גרנות"ע( יום ירושלים –לפרשת נשא 
  
  שלם - ד"בראשית פרק י. 1
ָלעֶֹמר ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ְסדֹם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת ְּכָדְר ) יז(

  :ְוֶאת ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ֶאל ֵעֶמק ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך 
  : הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹוןָׁשֵלםּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ) יח(
  
  ח"י, ג"לבראשית . 2
   ." עיר שכםשלםויבא יעקב  "
  
  ז"ט, ו"בראשית ט. 3
   ." עון האמורישלםכי לא "
  
  'ב, ב"בראשית כ. 4
ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים "

  ". אשר אומר אליך
  
  י על בראשית פרק כב פסוק ב "רש. 5

  . ירושלים - ארץ המוריה 
  
  ד"שם י. 6
יראה אשר יאמר היום ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה"

  "  יראה' בהר ה
  
  ז"י, ג"שמות כ. 7
   "' ייראה כל זכורך אל פני האדון השלוש פעמים בשנה "
  
  א"י, א"דברים ל. 8
  "אלוקיך במקום אשר יבחר' בבוא כל ישראל לראות את פני ה"
  
  'פסוק א', פרק ג', דברי הימים ב. 9

 ֲאֶׁשר ַהּמֹוִרָּיהִּבירּוָׁשַלִם ְּבַהר ' ַוָּיֶחל ְׁשלֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ה
  :ִכין ִּבְמקֹום דוד ְּבגֶֹרן ָאְרָנן ַהְיבּוִסיִנְרָאה ְלדוד ָאִביהּו ֲאֶׁשר הֵ 

  
  ו"יהושע פרק ט. 10

 י ֶבן ִהּנֹם ֶאל ֶּכֶתף ַהְיבּוִסי ִמֶּנֶגב ִהיא ְירּוָׁשָלִםּגֵ ְוָעָלה ַהְּגבּול ) ח(
ְוָעָלה ַהְּגבּול ֶאל רֹאׁש ָהָהר ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ֵגי ִהּנֹם ָיָּמה ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה 

  :פָֹנהֵעֶמק ְרָפִאים צָ 
  

  ח"יהושע פרק י. 11
 ִּגְבַעת ִקְרַית ָעִרים ַאְרַּבע ְוַהְיבּוִסי ִהיא ְירּוָׁשַלִםְוֵצַלע ָהֶאֶלף ) כח(

  : ֶעְׂשֵרה ְוַחְצֵריֶהן זֹאת ַנֲחַלת ְּבֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפחָֹתם
  

  'שופטים פרק א. 12
ְּכדּו אֹוָתּה ַוַּיּכּוָה ְלִפי ָחֶרב ַוִּיָּלֲחמּו ְבֵני ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשַלִם ַוִּילְ ) ח(

  :ְוֶאת ָהִעיר ִׁשְּלחּו ָבֵאׁש

ְוֶאת ַהְיבּוִסי יֵֹׁשב ְירּוָׁשַלִם לֹא הֹוִריׁשּו ְּבֵני ִבְנָיִמן ַוֵּיֶׁשב ) כא(
  : ַהְיבּוִסי ֶאת ְּבֵני ִבְנָיִמן ִּבירּוָׁשַלִם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

  
  ט"שופטים י. 13

ִאיׁש ָללּון ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ַוָּיבֹא ַעד נַֹכח ְיבּוס ִהיא ְולֹא ָאָבה הָ ) י(
ֵהם ִעם ) יא:(ְירּוָׁשָלם ְוִעּמֹו ֶצֶמד ֲחמֹוִרים ֲחבּוִׁשים ּוִפיַלְגׁשֹו ִעּמֹו

ְיבּוס ְוַהּיֹום ַרד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ַהַּנַער ֶאל ֲאדָֹניו ְלָכה ָּנא ְוָנסּוָרה ֶאל 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאדָֹניו לֹא ָנסּור ֶאל ) יב:(ָנִלין ָּבּהִעיר ַהְיבּוִסי ַהּזֹאת וְ 

  :ִעיר ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּנה ְוָעַבְרנּו ַעד ִּגְבָעה
  

  ז"פרק י', שמואל א. 14
ַוִּיַּקח ָּדִוד ֶאת רֹאׁש ַהְּפִלְׁשִּתי ַוְיִבֵאהּו ְירּוָׁשָלִם ְוֶאת ֵּכָליו ָׂשם ) נד(

  :לֹוְּבָאהֳ 
  

  'פרק ה', שמואל ב. 15
ַוָּיבֹאּו ָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָּדִוד ֶחְברֹוָנה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ִהְננּו ) א(

ַּגם ֶאְתמֹול ַּגם ִׁשְלׁשֹום ִּבְהיֹות ָׁשאּול ֶמֶלְך ) ב: (ַעְצְמָך ּוְבָׂשְרָך ֲאָנְחנּו
' ִביא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר הָעֵלינּו ַאָּתה ָהִייָתה מוציא ַהּמֹוִציא ְוַהֵּמ 

ְלָך ַאָּתה ִתְרֶעה ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ְלָנִגיד ַעל 
ַוָּיבֹאּו ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶחְברֹוָנה ַוִּיְכרֹת ָלֶהם ) ג:(ִיְׂשָרֵאל

ְמְׁשחּו ֶאת ָּדִוד ְלֶמֶלְך ַעל ַוּיִ ' ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְּבִרית ְּבֶחְברֹון ִלְפֵני ה
) ה:(ֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָּדִוד ְּבָמְלכֹו ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמָלְך ) ד: (ִיְׂשָרֵאל

ְּבֶחְברֹון ָמַלְך ַעל ְיהּוָדה ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ּוִבירּוָׁשַלִם ָמַלְך 
ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו ) ו:(ל ִויהּוָדהְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנה ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵא 

ְירּוָׁשַלִם ֶאל ַהְיֻבִסי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַוּיֹאֶמר ְלָדִוד ֵלאמֹר לֹא ָתבֹוא 
  :ֵהָּנה ִּכי ִאם ֱהִסיְרָך ַהִעְוִרים ְוַהִּפְסִחים ֵלאמֹר לֹא ָיבֹוא ָדִוד ֵהָּנה

  :יא ִעיר ָּדִודַוִּיְלּכֹד ָּדִוד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִה ) ז(
ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ָּכל ַמֵּכה ְיֻבִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוֶאת ) ח(

ַהִּפְסִחים ְוֶאת ַהִעְוִרים שנאו ְׂשֻנֵאי ֶנֶפׁש ָּדִוד ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ִעֵּור 
ָרא ָלּה ִעיר ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַּבְּמֻצָדה ַוִּיְק ) ט:(ּוִפֵּסַח לֹא ָיבֹוא ֶאל ַהָּבִית

ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ָהלֹוְך ְוָגדֹול ) י: (ָּדִוד ַוִּיֶבן ָּדִוד ָסִביב ִמן ַהִּמּלֹוא ָוָבְיָתה
  : ֱאלֹוקי ְצָבאֹות ִעּמֹו' ַוה
  

  'פרק ה', שמואל ב. 16
ַוִּיְׁשַלח ִחיָרם ) יא: (ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ִעּמֹו' ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ָהלֹוְך ְוָגדֹול ַוה) י(

ְך צֹר ַמְלָאִכים ֶאל ָּדִוד ַוֲעֵצי ֲאָרִזים ְוָחָרֵׁשי ֵעץ ְוָחָרֵׁשי ֶאֶבן ִקיר ֶמלֶ 
ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוִכי ' ַוֵּיַדע ָּדִוד ִּכי ֱהִכינֹו ה) יב:(ַוִּיְבנּו ַבִית ְלָדִוד

  : ִנֵּׂשא ַמְמַלְכּתֹו ַּבֲעבּור ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל
  

  'פרק ז' שמואל ב. 17
) ב:(ֵהִניַח לֹו ִמָּסִביב ִמָּכל אְֹיָביו' ִהי ִּכי ָיַׁשב ַהֶּמֶלְך ְּבֵביתֹו ַוהַויְ ) א(

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ָנָתן ַהָּנִביא ְרֵאה ָנא ָאנִֹכי יֹוֵׁשב ְּבֵבית ֲאָרִזים 
ַוּיֹאֶמר ָנָתן ֶאל ַהֶּמֶלְך ּכֹל ) ג:(ַוֲארֹון ָהֱאלֹוִקים יֵֹׁשב ְּבתֹוְך ַהְיִריָעה

  : ִעָּמְך ' ֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵׂשה ִּכי האֲ 
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ֵלְך ְוָאַמְרָּת ) ה:(ֶאל ָנָתן ֵלאמֹר' ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוְיִהי ְּדַבר ה) ד(
  :ַהַאָּתה ִּתְבֶנה ִּלי ַבִית ְלִׁשְבִּתי' ֶאל ַעְבִּדי ֶאל ָּדִוד ּכֹה ָאַמר ה

ִּכי לֹא ָיַׁשְבִּתי ְּבַבִית ְלִמּיֹום ַהֲעלִֹתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ) ו(
ְּבכֹל ֲאֶׁשר ) ז:(ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ָוֶאְהֶיה ִמְתַהֵּלְך ְּבאֶֹהל ּוְבִמְׁשָּכן

ְׂשָרֵאל ִהְתַהַּלְכִּתי ְּבָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲהָדָבר ִּדַּבְרִּתי ֶאת ַאַחד ִׁשְבֵטי יִ 
ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ִלְרעֹות ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָלָּמה לֹא ְבִניֶתם ִלי 

ְצָבאֹות ' ְוַעָּתה ּכֹה תֹאַמר ְלַעְבִּדי ְלָדִוד ּכֹה ָאַמר ה) ח:(ֵּבית ֲאָרִזים
ֲאִני ְלַקְחִּתיָך ִמן ַהָּנֶוה ֵמַאַחר ַהּצֹאן ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל ַעִּמי ַעל 

ָוֶאְהֶיה ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ָהַלְכָּת ָוַאְכִרָתה ֶאת ָּכל אְֹיֶביָך ) ט:(ָרֵאלִיְׂש 
ְוַׂשְמִּתי ) י:(ִמָּפֶניָך ְוָעִׂשִתי ְלָך ֵׁשם ָּגדֹול ְּכֵׁשם ַהְּגדִֹלים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ

ֹוד ְולֹא ָמקֹום ְלַעִּמי ְלִיְׂשָרֵאל ּוְנַטְעִּתיו ְוָׁשַכן ַּתְחָּתיו ְולֹא ִיְרַּגז ע
ּוְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ) יא:(יִֹסיפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנֹותֹו ַּכֲאֶׁשר ָּבִראׁשֹוָנה

ִצִּויִתי ׁשְֹפִטים ַעל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ַוֲהִניחִֹתי ְלָך ִמָּכל אְֹיֶביָך ְוִהִּגיד ְלָך 
ְבָּת ֶאת ֲאבֶֹתיָך ִּכי ִיְמְלאּו ָיֶמיָך ְוָׁשכַ ) יב:('ִּכי ַבִית ַיֲעֶׂשה ְּלָך ה' ה

ַוֲהִקימִֹתי ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעיָך ַוֲהִכינִֹתי ֶאת 
הּוא ִיְבֶנה ַּבִית ִלְׁשִמי ְוכַֹנְנִּתי ֶאת ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ַעד ) יג:(ַמְמַלְכּתֹו

ְּבַהֲעֹותֹו ֲאִני ֶאְהֶיה ּלֹו ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה ִּלי ְלֵבן ֲאֶׁשר ) יד:(עֹוָלם
ְוַחְסִּדי לֹא ָיסּור ) טו:(ְוהַֹכְחִּתיו ְּבֵׁשֶבט ֲאָנִׁשים ּוְבִנְגֵעי ְּבֵני ָאָדם

ְוֶנְאַמן ) טז:(ִמֶּמּנּו ַּכֲאֶׁשר ֲהִסרִֹתי ֵמִעם ָׁשאּול ֲאֶׁשר ֲהִסרִֹתי ִמְּלָפֶניךָ 
  :ן ַעד עֹוָלםֵּביְתָך ּוַמְמַלְכְּתָך ַעד עֹוָלם ְלָפֶניָך ִּכְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹו
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ַלֲחרֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ַוָּיֶסת ֶאת ָּדִוד ָּבֶהם ֵלאמֹר ֵלְך ' ַוּיֶֹסף ַאף ה) א(
  :ְמֵנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְיהּוָדה

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל יֹוָאב ַׂשר ַהַחִיל ֲאֶׁשר ִאּתֹו ׁשּוט ָנא ְּבָכל ִׁשְבֵטי ) ב(
ָּדן ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע ּוִפְקדּו ֶאת ָהָעם ְוָיַדְעִּתי ֵאת ִמְסַּפר ִיְׂשָרֵאל ִמ 

  : ָהָעם
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  :ַוַּיֲעמֹד ָׂשָטן ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוָּיֶסת ֶאת דוד ִלְמנֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל) א(
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ִמְזֵּבַח ' אֶמר לֹו ֲעֵלה ָהֵקם ַלהַוָּיבֹא ָגד ֶאל ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיֹ) יח(

  :'ַוַּיַעל ָּדִוד ִּכְדַבר ָּגד ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה) יט:(ְּבגֶֹרן ֲאַרְוָנה ַהְיֻבִסי
...  

ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ַמּדּוַע ָּבא ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ֶאל ַעְבּדֹו ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ) כא(
ְוֵתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ' ְזֵּבַח ַלהִלְקנֹות ֵמִעְּמָך ֶאת ַהּגֶֹרן ִלְבנֹות ִמ 

  :ָהָעם
...  

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה לֹא ִּכי ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ִּבְמִחיר ) כד(
ֱאלַֹהי עֹלֹות ִחָּנם ַוִּיֶקן ָּדִוד ֶאת ַהּגֶֹרן ְוֶאת ַהָּבָקר ' ְולֹא ַאֲעֶלה ַלה

  :ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים ֲחִמִּׁשים
ָלָאֶרץ ' ַוַּיַעל עֹלֹות ּוְׁשָלִמים ַוֵּיָעֵתר ה' ַוִּיֶבן ָׁשם ָּדִוד ִמְזֵּבַח ַלה) כה(

  :ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל
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ָאַמר ֶאל ָּגד ֵלאמֹר ְלדוד ִּכי ַיֲעֶלה דוד ְלָהִקים ' ּוַמְלַאְך ה) יח(

  :ן ַהְיֻבִסיְּבגֶֹרן ָאְרנָ ' ִמְזֵּבַח ַלה
...  

' ַוּיֹאֶמר דוד ֶאל ָאְרָנן ְּתָנה ִּלי ְמקֹום ַהּגֶֹרן ְוֶאְבֶנה ּבֹו ִמְזֵּבַח ַלה) כב(
  :ְּבֶכֶסף ָמֵלא ְּתֵנהּו ִלי ְוֵתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ָהָעם

...  
' ַוַּיַעל עֹלֹות ּוְׁשָלִמים ַוִּיְקָרא ֶאל ה' ַוִּיֶבן ָׁשם דוד ִמְזֵּבַח ַלה) כו(

   :ַוַּיֲעֵנהּו ָבֵאׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ַעל ִמְזַּבח ָהעָֹלה
ְּבגֶֹרן ָאְרָנן ַהְיבּוִסי ַוִּיְזַּבח ' ָּבֵעת ַהִהיא ִּבְראֹות דוד ִּכי ָעָנהּו ה) כח(

  :ָׁשם
ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה ַבִּמְדָּבר ּוִמְזַּבח ָהעֹוָלה ָּבֵעת ַהִהיא ' ּוִמְׁשַּכן ה) כט(

  :ִגְבעֹוןַּבָּבָמה ְּב 
  
  

ָהאלוקים ְוֶזה ִּמְזֵּבַח ' ַוּיֹאֶמר דוד ֶזה הּוא ֵּבית ה) א( :ב"פרק כ
  :ְלעָֹלה ְלִיְׂשָרֵאל

ַוּיֹאֶמר דוד ִלְכנֹוס ֶאת ַהֵּגִרים ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעֵמד ) ב(
 ָלרֹב ּוַבְרֶזל) ג:(חְֹצִבים ַלְחצֹוב ַאְבֵני ָגִזית ִלְבנֹות ֵּבית ָהֱאלֹוקים

ַלִּמְסְמִרים ְלַדְלתֹות ַהְּׁשָעִרים ְוַלְמַחְּברֹות ֵהִכין דוד ּוְנחֶֹׁשת ָלרֹב 
ַוֲעֵצי ֲאָרִזים ְלֵאין ִמְסָּפר ִּכי ֵהִביאּו ַהִּצידִֹנים ) ד:(ֵאין ִמְׁשָקל

ַוּיֹאֶמר דוד ְׁשלֹמֹה ְבִני ַנַער ) ה: (ְוַהּצִֹרים ֲעֵצי ֲאָרִזים ָלרֹב ְלדוד
ְלַהְגִּדיל ְלַמְעָלה ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְלָכל ' ַּבִית ִלְבנֹות ַלהָוָרְך ְוהַ 

ַוִּיְקָרא ) ו:(ָהֲאָרצֹות ָאִכיָנה ָּנא לֹו ַוָּיֶכן דוד ָלרֹב ִלְפֵני מֹותֹו
  : ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל' ִלְׁשלֹמֹה ְבנֹו ַוְיַצֵּוהּו ִלְבנֹות ַּבִית ַלה
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  ..." . שולף חרבהי ישראל שמונה מאות אלף איש ות "


