
  
  
  
  
  
  
  

  צקלג המקראית
  

שרע �אולוגי שנעשה עד היו� בתלארכיבכתבה הקודמת דנתי על שיוכו ההיסטורי ועל המחקר ה
הוא "התל" כפי שנקרא בפינו. ציינתי כי לדעת החוקרי� שכנה במקו� זה צקלג המקראית, אותה 

  ברח דוד מרדיפת שאול. הצקלג אלי
ושוממה זו. אעצב את אופייה של צקלג ואת  במאמר זה אנסה להפיח רוח חיי� בגבעה צחיחה

עיקר ההתרחשויות שהתחוללו בה מימי המקרא. כמו כ� אנסה לנתח את משמעות פעולותיו של 
  דוד בתקופה בה הוא שכ� בעיר.

חווילפה, או בשמו � אקדי� ואומר כי מקומה של צקלג שנוי במחלוקת. בעבר זוהתה עיר זו ע� תל
ע"י חברי נח"ל להב  1952 �עלה הקיבו  לקרקע ב כאשר ו  להב.חלי� הסמו� לקיב�תל �העברי 

  צקלג, רק כעבור זמ�  שונה שמו ללהב על ש� הגרעי� המייסד. הקיבו  בש� נקרא תחילה
 חוקרי� רבי� כמו י' אהרוני, ב' מזר  וז' קלאי העדיפו מאוחר יותר לזהות את צקלג בעקבות

  ו. שרע הסמו� לקיבוצנ�י' פרס ע� תלקביעתו של 
 �א באר ויחידי שנשאר לקבו  להב מהתקופה בה הייתה צקלג "בידיה�" ההכמעט כיו� הזיכרו

. כנראה באותו יו� בו התרוממה צקלג מבי� חורבותיה "צקלג�באר"מי� סמוכה לתל הקרויה 
 �בידי כמה חוקרי�, ריחפה באוויר ונחתה בסערה בתל שלנו, נשכחה הבאר ושמה נותר בודד בי

 ולתיתו לבאר סמוכה "צקלג�באר"ש� הע אני לחוקרי� המכובדי� להעביר ג� את העשבי�. מצי
  "באר הלבנה". אולי לל"צקלג החדשה"  יותר

  
  דוד עובר לצקלג

בימי שאול ודוד שלט אכיש מל� גת על אזור נרחב בגבול יהודה. גת הייתה אחת מחמשת הערי� 
  שדה שאחת מה� הייתה צקלג.בתקופת שאול הסתפחו לגת ערי  .הפלשתיות אשר היו באר 

נרד�  דוד הפ�כתוצאה מכ� בתקופת שלטונו של שאול.  "ראש אופוזיציה"כידוע, דוד היה ל
המלוכה. בזמ� זה הצליח דוד הכריזמטי לרכוש לו � ובמש� זמ� רב נאל  לברוח ממוסדות בית

 דבר שאול, מלכולפיס את דוד חוזרי� ונשני�, לא הצליח ה יו. למרות ניסיונותרבי� אוהדי�
    עלה את דוד מדרגה ענקית בדר� למלוכה.י צעד נועז ומהפכני אשר עשותלאותו  בילמוה

מעברו של דוד אל צקלג הוא הביטוי לצעד זה. בספר שמואל א' פרק כז' מביא המחבר תאור קצר, 
כיצד עבר דוד מאר  יהודה, שבא נרד�, אל אר  פלשת (פלשתי�) וכיצד השתלב בתו� ההערכות 

בשלב . שובית והצבאית של הפלשתי�, שבאות� ימי� היו אויבה העיקרי של ממלכת ישראלהיי
לאחר זמ�  ראשו� עובר דוד ע� גדודו לגת שהייתה כאמור עיר מנהל פלשתית בשליטתו של אכיש.

, כאשר  הצליח להשיג את אמונו של אכיש, הציג תפלשתי הנראה כי דוד אינו חש בנוח בעיר ממלכ

ביקש לרדת דרומה ולשבת באחת מערי הספר אשר בתחומה  דוד ;מבריקהה תובקש את הוא לפניו
של חלק מממלכתו  הבהגנ השתלבשל גת. אכיש נענה לבקשתו ונת� לו לשבת בצקלג, ש� יוכל ל

שהיה די זנוח. לדוד היה צעד זה אולי החשוב ביותר לביסוס מעמדו בדר� למלכות. לראשונה 
הוא יכול לבסס את מעמדו המדיני, מחו  למוסד המלוכה  , בהיטימיתקיבל אוטונומיה לג

הישראלי ורחוק מעיניו של אכיש. לאחר התנחלות דוד וגדודו על מאות לוחמיו ובני משפחותיה�, 
עשרה חודשי שהותו בצקלג הצטרפו לדוד אנשי� �הפכה צקלג בפועל לעיר ישראלית. במש� שש

יסודות אופוזיציוניי�, שהתנגדו לשלטונו של נוספי�, ואפשר לשער שהעיר הפכה להיות מקלט ל
  שאול.

פשיטות של נוודי�, אשר החלישו אותה וגרמו לדלדולה היתה בעיה קשה מאז ומעול�: צקלג ל
הכלכלי והדמוגרפי לאור� תקופות שונות. כאשר דוד מגיע אליה הוא מתחיל לבזוז את הבוזז: 

בקר וחמורי� וגמלי� ובגדי� וישב ויבא "והכה דוד את האר  ולא יחיה איש ואישה ולקח צא� ו
�בטחואת רמת הלא רק שהעלה לו  :. אכיש היה מאוד מרוצה מהנתי� החדש שלו"אל אכיש 
ישראל והיה לי באכיש לאמור הבאש הבאיש בעמו  �העלה לו ג� מס נאה : "ויאמ אלא האזורי,

הצטר� אליו במלחמתו לעבד עול�". אכיש מגיע ע� דוד ליחסי� כה קרובי� עד שהוא מציע לו ל
בישראל: "ויאמר אכיש אל דוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשי�". דוד מצדו אינו 

בקשה זו, בהביאו לפניו תשובה המשתמעת לשתי פני� שממנה מבי� אכיש את כלל שולל 
�  " . ...הסכמתו: "ויאמר דוד אל אכיש, לכ� אתה תדע את אשר יעשה עבד

  



וקי המקרא הרקע למלחמה, שתהיה המלחמה המכרעת בי� שאול לפלשתי�, אט אט מצטייר בפס
אותה מלחמה שתוביל את שאול ליפול על חרבו לאחר הפסד אדיר. באותה מלחמה עתיד דוד 

משמעי, א� אנו יודעי� כי א� יצא �משפטו הדו ילח� משו�להיות שות�, איננו יודעי� לצד מי 
, וכי מעמדו היה מספיק חזק כדי היינו לצד הפלשתי�ד תחילה יצא לצד אכיש ,דוד למלחמה זו

א� כ� קשה להאמי� שברגע האחרו� לאחר שהשקיע מאמצי� כה גדולי� לתפוס את כס המלוכה. 
בפלשתי� ויעבור לצידו של שאול אשר סכויו לנצח קלושי� והוא  דוד יבגוד ,בביסוס כוחו ומעמדו

   אויבו המושבע.
שו� שזמ� קצר לפני התארגנות הצבא לקראת הקרב משהו עול� לא נדע מלתשובה לשאלה זו 

". כאשר מגלי� שרי הפלשתי� את הברית ...השתבש: "ויאמרו שרי פלשתי� מה העברי� האלה
שנכרתה בי� דוד לאכיש ה� מתקוממי� כנגד זה ומאלצי� את אכיש לשלחו מעל פניו. אכיש 

לצאת למלחמה, אכיש נאל   נראה כחפ מתנצל מעומק ליבו לפני דוד ולמרות תחנוניו של דוד, ה
לאחר היעדרות ממושכת וש� הוא גילה דבר נורא: "ויבא  ,באכזבה רבה ,זר לצקלגוח לשלחו. דוד

דוד אל העיר והנה שרופה באש ונשיה� ובניה� ובנותיה� נשבו"  בי� השבויי� ג� שתי נשותיו. 
(מעניי� . והטילו בה הרס מוחלטנצלו את היעדרו, פשטו על העיר  לשדוד השכל כ� הרבהנוודי� 

  בשדותינו). כאלהלראות שמאז ומעול� היו נוודי� 
מאות חיילי� �שש   :בוזזיו לרדו� את ניגב דמעותיו ביקש רשות מאלוהיו ויצאדוד לא אמר נואש, 

הנער מספר  ובעובר� את נחל הבשור ה� מוצאי� איש מצרי גוסס שוכב על האדמה.באי� איתו 
ומשו� חוליו עזבוהו בשדה, ועוד ממשי� ומספר על הפשיטות הרבות הוא  שעבד לאיש עמלקי

. כשהוא מגיע דוד מיד לדר�שעשו אדוניו על ערי הנגב וביניה� צקלג. בעקבות עדות זו יוצא 
כל השלל. חמתו בוערת בו:  ע�הוא מוצא אות� סועדי� וחוגגי�  של העמלקי� למקו� מושב�

ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלק ... ולא נמלט מה� איש "ויכ� דוד מהנש� ועד ערב למחרת�
יש זמ� לצעד פוליטי נוס�: רכישת  דוד, לואת שתי נשותיו הציל דוד".  לאחר שהוחזר הסדר על כנו

 אשרקנה את ליב� במנחות דוד  אמונ� של כל שאר אנשי יהודה אשר עדי� לא גילו את נפלאותיו.
  .מהעמלקי� שלח לה� מהשלל שנלקח

 �המצלמה המקראית מסובבת עדשתה בפתאומיות אל זירת הקרב ו מסתיי� פרק זה,כא
שבגלבוע, אותו קרב גדול ומכריע שלא ניתנה לדוד הזכות להשתת� בו: "ופלשתי� נלחמי� 
בישראל וינוסו אנשי ישראל מפני פלשתי� ויפלו חללי� בהר גלבוע"  "ותכבד המלחמה אל שאול 

ולא אבה נושא כליו כי ירא מאוד ויקח שאול ... ו� חרב� ודקרני בהויאמר שאול לנושא כליו של ...
  את החרב ויפול עליה" .

  
 העיר , התדפק על שערי(בוזזי העיר) שלושה ימי� לאחר חזרתו של דוד לצקלג מהקרב ע� עמלק

ח ארצה תטהאיש דורש את דוד וכאשר פוגשו משממסע ארו�,  ותשקרוע בגדי� ומ איש
מפלה הגדולה של העל את הידיעה ספר לו כי איש עמלקי הוא ובשר לו ער הנ .שתחווה לפניוומ

�. לדבריו כאשר ראה את שאול על חרבו מתבוסס בנו ישראל בהר הגלבוע ועל מות שאול ויהונת
קרע דוד את בגדיו  � אלה. לשמע דבריואכ� כ� עשה בדמו שכנעו שאול לגאלו סופית מייסוריו

  ת האיש המסכ� בתואנה כי הוא אחראי למותו של משיח ה'.להרוג א מנאמניווצווה על אחד 
  
 אמעניי� לראות עד כמה שאול רודפו ואוייבו של דוד היה יקר ללבו וזאת מתבהר מיד בספר הב 

  , בקינת דוד המפורסמת.'פרק א 'שמואל ב
�עלבמאותה קינה שנכתבה כא� בגבעה שבשדותינו, מאותה קינה שכל ילד בישראל מחויב ללמדה 

, מאותה קינה שחלקי� ממנה מצוטטי� במקומות שוני� וביניה� קברי חללי ישראל בדורנו פה
כסמל לעוז וגבורה, מאותה קינה עולה לטעמי ריח מבאיש. אחרי העבר המפותל בי� דוד לשאול, 
רווי מאבקי�, קשה להאמי� לכנות ליבו של דוד בכל הנוגע לכתוב בקינה זו. בהספד מקלל דוד את 

ורא "אל טל ואל מטר" משו� שבו נפלו גיבורי ישראל ומשו� שבו נפלו שאול ויהונת� הגלבוע וק
לצאת לאותה כלל משכיחי� מהדעת את העובדה, שדוד לא סירב כמעט בנו. משפטיו המרגשי� 

� מלחמה לצד הפלשתי� כנגד אות� גיבורי�, וא� הביע את מחאתו כאשר הוחלט לא לשתפו. אי
סיעה בידיו לצאת בשלו� מסכסו� אשר הספד בעל סממני� פוליטיי�, ספק כי קינתו, הייתה  לי

   כצעד נוס� בדר� למלוכה. לצדוהחיובית שהסתיי� רק עתה ולהטות את דעת הקהל 
  

  דוד עובר לחברו�

חברו�. בינתיי� אנשי  –לאחר מותו של שאול עולה בטחונו של דוד והוא עובר לעיר מרכזית 
�יכוהו למל� עליה�. ניסיונותיו של דוד לאחד תחתיו את כל ביתיהודה, אוהדיו מימי צקלג, המל

�נר והמלי� על ישראל את אשבעל ב� שאול במחניי�. זמ� �ישראל עלו בתוהו, שכ� מיהר אבנר ב
ידי אנשי בארות כנקמה על המתת הגבעוני� ביד שאול. כ� �נרצח אשבעל על כ�מה לאחר מ

  מסתיימת סופית שושלת המלוכה של שאול.



פלשתי�. זקני  ידלהושיע� מ המתאי�ישראל, שנותרו ללא מנהיג, מצאו בדוד את האד�  בני
ישראל מגיעי� לחברו� וממליכי� את דוד על ישראל ויהודה. מכא� ואיל� בונה דוד את הממלכה 

  הגדולה והחזקה ביותר בכל תולדות ע� ישראל.
  

  מעברו של דוד לצקלג. אלא היה מתאפשר לול הואולי כל ז
  

  

  בליוגרפיהבי
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