
 186בס"ד, ספר שמואל, עמוד 

 ימי צקלג )פכ"ז(
 יהושע .1

ה ְבנֵּי ְיהּוָדה ְלִמְשְפֹחָתם  - טו:א  ּוַמְדַמָנה ְוַסְנַסָנה: ְוִצְקַלג)לא( ... ַוְיִהי ַהּגֹוָרל ְלַמטֵּ
ה ְבנֵּי ִשְמעֹון ְלִמְשְפחֹוָתם ַוְיִהי ַנֲחָלָתם ְבתֹוְך ַנֲחַלת בְ  - יט:ה ִני ְלִשְמעֹון ְלַמטֵּ א ַהּגֹוָרל ַהשֵּ ... :נֵּי ְיהּוָדה)א( ַויֵּצֵּ

ית ַהַמְרָכבֹות ַוֲחַצר סּוָסה: ְוִצְקַלג)ה(   ּובֵּ
 

 רד"ק יהושע פרק טו .2

וצקלג שזכר הנה לבני יהודה וזוכר אותה גם כן לבני שמעון ואנו רואים כי מיום שישב בה דוד היתה ... 
 כי לקחוה בני ישראל בעת כבוש הארץ ונפלה לחלק שמעון ואחר כך לקחה מלך גתלמלכי יהודה נאמר 

 על כן היתה למלכי יהודה מהיום ההוא והלאה: מהם עד שישב דוד בה

 
 שמואל א פרק יד .3

ל ַוִיָלֶחם ָסִביב ְבָכל ֹאְיָביו ְבמֹוָאב ּוִבְבנֵּי ַעמֹון ּוֶבֱאדֹום ּובְ  י צֹוָבה )מז( ְוָשאּול ָלַכד ַהְמלּוָכה ַעל ִיְשָראֵּ ַמְלכֵּ
ל ִמַיד  ֲעָמֵלק)מח( ַוַיַעש ַחִיל ַוַיְך ֶאת   ה ַיְרִשיַע:ּוַבְפִלְשִתים ּוְבֹכל ֲאֶשר ִיְפנֶ  ל ֶאת ִיְשָראֵּ  :שֵֹׁסהּוַוַיצֵּ

 
 דהי"א כב:ח .4

ִכי ָדִמים ַרִבים ּוִמְלָחמֹות ְּגֹדלֹות ָעִשיָת ֹלא ִתְבֶנה ַבִית ִלְשִמי ָדם ָלרֹׁב ָשַפְכָת ַוְיִהי ָעַלי ְדַבר ְיֹקָוק לֵּאֹמר 
 ְלָפָני: ָת ַאְרָצהָשַפכְ 

 

 שםרד"ק דברי הימים  .5
זה לא מצאנו שאמר לו השם אבל דוד אמר כן בלבו כי מפני זה מנעהו השם לבנות  -)ח( דם לרוב שפכת 

ובאמרו ָדִמים ַרִבים ָשַפְכָת ַאְרָצה כי דם נקיים היה בדמים אשר שפך כמו דם אוריה וזה לפני, ... הבית
גם בדמי הגוים אשר שפך הסבה כמו שאמר הסיבותי בכל נפש בית אביך,  גם בדמי הכהנים היה הוא

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

שהוא לשלום ולכפרת עון ולעטרת  ת דמים לרוב מנעו מלבנות בית המקדשאבל כיון שנזדמן לו שפיכו
, כמו שמנעו להניף ברזל במזבח ובבית המקדש לפי שהברזל עושים ממנו כלי הריגה לא יעשו ממנו תפלה

 כלי שלום ברוב:
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