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ימי צקלג (פכ"ז)
 .1יהושע
הּודה לְ ִמ ְשפְ חֹתָ ם ( ...לא) וְ צִ ְקלַג ּומַ ְדמַ נָה וְ סַ נְ סַ נָה:
טו:א  -וַ יְ ִהי הַ ּגו ָֹרל לְ מַ טֵּ ה בְ נֵּי יְ ָ
הּודה...:
יט:ה ( -א) וַ יֵּצֵּ א הַ ּגו ָֹרל הַ ֵּשנִי לְ ִש ְמעוֹן לְ מַ טֵּ ה בְ נֵּי ִש ְמעוֹן לְ ִמ ְשפְ חוֹתָ ם וַ יְ ִהי נַחֲ לָתָ ם בְ תוְֹך נַחֲ לַת בְ נֵּי יְ ָ
(ה) וְ צִ ְקלַג ּובֵּ ית הַ מַ ְרכָבוֹת וַ חֲ צַ ר סּוסָ ה:
 .2רד"ק יהושע פרק טו
 ...וצקלג שזכר הנה לבני יהודה וזוכר אותה גם כן לבני שמעון ואנו רואים כי מיום שישב בה דוד היתה
למלכי יהודה נאמר כי לקחוה בני ישראל בעת כבוש הארץ ונפלה לחלק שמעון ואחר כך לקחה מלך גת
מהם עד שישב דוד בה על כן היתה למלכי יהודה מהיום ההוא והלאה:
 .3שמואל א פרק יד
(מז) וְ ָשאּול ָלכַד הַ ְמלּוכָה עַ ל יִ ְש ָראֵּ ל וַ יִ לָחֶ ם סָ בִ יב בְ כָל אֹיְ בָ יו בְ מוָֹאב ּובִ בְ נֵּי עַ מוֹן ּובֶ אֱ דוֹם ּובְ מַ לְ כֵּי צוֹבָ ה
ּובַ פְ לִ ְש ִתים ּובְ כֹל אֲ ֶשר יִ פְ ֶנה י ְַר ִשיעַ ( :מח) וַ יַעַ ש חַ יִ ל וַ יְַך אֶ ת עֲמָ לֵק וַ יַצֵּ ל אֶ ת יִ ְש ָראֵּ ל ִמיַד ש ֵֹׁסהּו:
 .4דהי"א כב:ח
ּומלְ חָ מוֹת ּגְ דֹלוֹת עָ ִשיתָ ֹלא ִתבְ נֶה בַ יִ ת לִ ְש ִמי כִ י ָד ִמים ַרבִ ים
וַ יְ ִהי עָ לַי ְדבַ ר יְ קֹוָ ק לֵּאמֹר ָדם ָלרֹׁב ָשפַ כְ ָת ִ
ַארצָ ה לְ פָ נָי:
ָשפַ כְ ָת ְ
 .5רד"ק דברי הימים שם
(ח) דם לרוב שפכת  -זה לא מצאנו שאמר לו השם אבל דוד אמר כן בלבו כי מפני זה מנעהו השם לבנות
ַארצָ ה כי דם נקיים היה בדמים אשר שפך כמו דם אוריה וזה לפני,
הבית ...ובאמרו ָד ִמים ַרבִ ים ָשפַ כְ ָת ְ
גם בדמי הכהנים היה הוא הסבה כמו שאמר הסיבותי בכל נפש בית אביך ,גם בדמי הגוים אשר שפך
אותם שלא היו בני מלחמתו אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים אעפ"י כן לא נענש עליהם כי
כוונתו לכלות הרשעים שלא יפרצו בישראל ולהציל עצמו כשהיה בארץ פלשתים לא יחיה איש ואשה,
אבל כיון שנזדמן לו שפיכות דמים לרוב מנעו מלבנות בית המקדש שהוא לשלום ולכפרת עון ולעטרת
תפלה  ,כמו שמנעו להניף ברזל במזבח ובבית המקדש לפי שהברזל עושים ממנו כלי הריגה לא יעשו ממנו
כלי שלום ברוב:
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