נחל הבשור
הינו נחל בצפון הנגב ומהארוכים בנחלי ישראל .שמו קדום והוא נזכר כבר במקרא "וַיֵּלְֶך דָּ ו ִד ,הּוא ו ְשֵּ ש-מֵּ אֹות אִ יש אֲ שֶ ר
אִ ּתֹו ,וַיָּב ֹאּו ,עַ ד-נַחַ ל הַ בְּׂשֹור " שמואל א ,פרק ל ,פסוק ט .על פרשיה מעניינת זו נדבר בהמשך .בערבית מכונה הנחל
ואדי א-שלאלה (נחל השלוליות הנובעות).
על ראשית הנחל כבר כתבנו בכתבה על נחל צין.
סיפרנו את סיפור גנבת ראש נחל צין על ידי נחל הבשור ,ועל ראשיתו של נחל הבשור באזור הר מחיה אשר בגבול רמת
עבדת .הנחל זורם בכיוון צפון-מערב לאורך כ 08-ק"מ ונשפך אל הים התיכון מדרום לעיר עזה.
אזור הנחל מהווה מפגש של שני אזורים אקלימיים :ים-תיכוני מצפון ,וערבתי ,צחיח למחצה ,מדרום .פני השטח שמצפון
לנחל כוללים גבעות כורכר ומישור אדמת לס -חול .גדתו הדרומית של הנחל מורכבת בעיקר מחול (חולות חלוצה) .הנחל
מונע את מעברם של חולות שמקורם במישור החוף לאדמות הנגב .אם נזכור עובדה גיאוגרפית זו ,הנראית היטב ממבט
על ,יקל עלינו להבין בהמשך את סיפור דוד והעמלקים .

תל שאללה

לאורך הנחל מספר מעיינות טבעיים ,בהם עין שרוחן ,עין הבשור ונביעות קמלה.
בשני מקרים מוזכר הנחל בתנך .הראשון בהם ,סיפור משולש האהבה שרי ,אברם (כן ,לא טעות!) והגר שבו מתגלה
אברם כאיש לא רגיש ולא חכם במיוחד ...השני הוא סיפור מלחמתו של דוד בעמלקים -סיפור בו מתגלה פן חדש של דוד-
הגינות בקרב.
בסיפור הראשון נמלטת הגר מפני שרי "וימצאה מלאך ה' על עין המים במדבר על העין בדרך שור" ,וההשערה היא כי
הכוונה לנחל הבשור.
א ו ְשָּ ַרי אֵּ שֶ ת ַאב ְָּרםֹ ,לא יָּלְדָּ ה לֹו; וְלָּּה שִ פְ חָּ ה מִ צ ְִריתּ ,ושְ מָּ ּה הָּ גָּר .ב ו ַּת ֹאמֶ ר שָּ ַרי אֶ לַ-אב ְָּרם ,הִ נֵּה-נָּא עֲ צ ַָּרנ ִי י ְהו ָּה מִ לֶדֶ ת--
ב ֹּא-נָא אֶ ל-שִׁ פְּ חָ תִׁ י ,אּולַי אִ ָּבנ ֶה מִ מֶ נָּה; וַיִשְ מַ ע ַאב ְָּרם ,לְקֹול שָּ ָּרי .ג וַתִׁ קַ ח ׂשָ ַרי אֵ שֶ תַ-אב ְָּרם ,אֶ ת-הָ גָר הַ מִׁ צ ְִּׁרית שִׁ פְּ חָ תָ ּה,
מִ קֵּ ץ עֶ שֶ ר שָּ נִים ,לְשֶ בֶת ַאב ְָּרם בְאֶ ֶרץ ְכנָּעַ ן; וַתִׁ תֵ ן א ֹּתָ ּה לְּ ַאב ְָּרם אִׁ ישָ ּה ,לֹו לְאִ שָּ ה .ד וַיָּב ֹא אֶ ל-הָּ גָּר ,ו ַּתַ הַ ר; ו ַּתֵּ ֶרא כִי הָּ ָּרתָּ ה,
ו ַּתֵּ קַ ל ְגב ְִרּתָּ ּה בְעֵּ ינֶיהָּ  .ה ו ַּת ֹאמֶ ר שָּ ַרי אֶ לַ-אב ְָּרם ,חֲ מָּ סִ י עָּ לֶיָךָ--אנֹכִי נָּתַ ּתִ י שִ פְ חָּ תִ י בְחֵּ יקֶ ָך ,ו ַּתֵּ ֶרא כִי הָּ ָּרתָּ ה ו ָּאֵּ קַ ל בְעֵּ ינֶיהָּ ;
י ִשְ פ ֹט י ְהו ָּה ,בֵּינִי ּובֵּינֶיָך .ו ו ַי ֹאמֶ ר ַאב ְָּרם אֶ ל-שָּ ַרי ,הִׁ נֵה שִׁ פְּ חָ תֵ ְך ְּבי ֵָדְך--עֲ ׂשִׁ י-לָ ּה ,הַ ּטֹוב בְּעֵ י ָני ְִׁך; ו ַּתְ עַ נֶהָּ שָּ ַרי ,ו ַּתִ ב ְַרח
מִ פָּ נֶיהָּ  .ז וַיִמְ צָּאָּ ּה מַ לְאַ ְך י ְהו ָּה ,עַ ל-עֵּ ין הַ מַ י ִם--בַמִ דְ בָּר :עַ ל-הָ עַ י ִׁן ,ב ְֶּד ֶרְך שּור .ח ו ַי ֹאמַ ר ,הָּ גָּר שִ פְחַ ת שָּ ַרי אֵּ י-מִ זֶה בָּאת--
ו ְָאנָּה תֵּ ֵּלכִי; ו ַּת ֹאמֶ ר--מִ פְ נֵּי שָּ ַרי ְגב ְִרּתִ יָ ,אנֹכִי ב ַֹרחַ ת .ט ו ַי ֹאמֶ ר לָּּה מַ לְאַ ְך י ְהו ָּה ,שּובִי אֶ לְ -גב ְִרּתֵּ ְך ,ו ְהִ תְ עַ נִיּ ,תַ חַ ת י ָּדֶ יהָּ  .י
ַארבֶה אֶ ת-ז ְַרעֵּ ְך ,ו ְֹלא י ִסָּ פֵּר ,מֵּ ר ֹב .יא ו ַי ֹאמֶ ר לָּּה מַ לְאַ ְך י ְהו ָּה ,הִ נְָּך הָּ ָּרה ו ְיֹלַדְ ּתְ בֵּן ,ו ְקָּ ָּראת
ו ַי ֹאמֶ ר לָּּה מַ לְאַ ְך י ְהו ָּה ,הַ ְרבָּה ְ
פֶרא ָאדָּ ם--י ָּדֹו בַכ ֹל ,וְי ַד כ ֹל בֹו; ו ְעַ ל-פְ נֵּי כָּל-אֶ חָּ יו ,י ִשְ כֹן .יג ו ַּתִ קְ ָּרא
שְ מֹו י ִשְ מָּ עֵּ אל ,כִי-שָּ מַ ע י ְהו ָּה אֶ ל-עָּ נְי ְֵּך .יב ו ְהּוא י ִהְ י ֶהֶ ,
שֵּ ם-י ְהו ָּה הַ דֹבֵּר אֵּ לֶיהָּ  ,אַ ּתָּ ה אֵּ ל ֳראִ י :כִי ָאמְ ָּרה ,הֲ גַם הֲ ֹלם ָּראִ יתִ יַ--אחֲ ֵּרי ר ֹאִ י .יד עַ ל-כֵּן קָּ ָּרא ַלבְאֵּ ר ,בְאֵּ ר לַחַ י ר ֹאִ י--הִ נֵּה
בֵּין-קָּ דֵּ שּ ,ובֵּין ב ֶָּרד .טו ו ַּתֵּ לֶד הָּ גָּר לְַאב ְָּרם ,בֵּן; וַיִקְ ָּרא ַאב ְָּרם שֶ ם-בְנֹו אֲ שֶ ר-יָּלְדָּ ה הָּ גָּר ,י ִׁשְּ מָ עֵ אל .טז ו ְַאב ְָּרם ,בֶן-שְּ מֹּנִׁים
שָ נָה ו ְּשֵ ש שָ נִׁיםְ ,בלֶדֶ ת-הָּ גָּר אֶ ת-י ִשְ מָּ עֵּ אל ,לְַאב ְָּרם.

המעיינות בפארק הבשור

במספר מצומצם של מילים מגולל התנ"ך סיפור ענק תוך תיאור סערת הרגשות הפוקדת כל הנוגעים בדבר ,איש איש
בתורו; אברם ושרי מזדקנים -הוא בן  08והיא בת  .58שרי מבינה שהיא מגיעה לגיל בו אפסו כל סיכויה ללדת .כמו
אברם ,שרי רוצה מאוד ילד והיא פועלת בדרך שהייתה מקובלת מאוד בתקופה העתיקה :אשת איש עקרה ,יכולה או אף
חייבת לתת את שפחתה לבעלה למען יקים ממנה זרע .הילוד יהיה שייך לאיש ויהיה זכאי לקבל ירושה מאביו.
מעניין לציין כאן את חוקי נוזי; נוזי היא עיר עתיקה בעיראק ,ממזרח לחידקל .נוזי הייתה עיר חשובה בממלכת מיתני -
ממלכה של שבטים בצפון מסופוטמיה.
בחפירות שנערכו בנוזי בשנים  5295 - 5298נתגלו בה ארכיונים של תעודות כתובות בכתב יתדות על גבי לוחות חרס,
מן המאות ה 58-וה 51-לפני הספירה .תעודות אלו מכילות חוקים רבים בנושאי שלטון ,כלכלה ,חברה ומשפחה .תעודות
אלו ,המוכרות כתעודות נוזי ,בעלות השלכה רבה על חקר חיי החברה והמשפט בארצות המקרא .בין חוקים אלו ,ישנן
מקבילות רבות לחוקים המוזכרים במקרא .למשל:
``אישה שאינה יולדת לבעלה במשך  01שנים חייבת לתת לבעלה שפחה מארץ אחרת ולהיבנות באמצעותה.
כלומר ,שילדי השפחה יחשבו לילדי הגבירה``.
לפי חוק זה שרי אינה מצטיירת כנדיבה ,אלא פועלת ע"פ החוק -היא חייבת לדאוג לצאצאיו של אברם .אף אם לא על פי
החוק ,שרה פועלת כמקובל וברוח התקופה.
שרי אומרת" :אולי איבנה ממנה -"...יש בה החשש שבעיית העקרות טמונה באברם ולאו דווקא בה .והרי אם גם הגר לא
תלד ,יש סיכוי גבוה יותר שאברם הוא העקר ולא שרי.
"אולי איבנה ממנה :"...כל השוביניסטים הריעו -הפועל "איבנה" גזור מן השם "בן"...
לכאורה ,אין סיבה לכעסה של שרי -היא הרי זו שיזמה את נתינת השפחה לאברם .הכעס ,אם כן ,בא ממקום אחר -שרי
רואה בהגר רכוש ,לעומת אברם שנותן לה יחס אינטימי ורואה בה את אשת חיק.
כעס זה מביא את הגר לסיכון עצום  -הבריחה (דבר שהיה יכול לסיים את חייה); שימו לב למלאך -הוא מתעלם מכך
שהיא מצריה (ואפילו לא בחרה במפלגה דתית .)...המפרשים הסבירו תופעה זו בכך שהגר איננה זרה .ברגע שהיא הרה
לאברם היא חלק מהמשפחה.
למעשה ,במאבק בין שרי להגר מנצחת הגר .מלאך ה` מתערב לטובתה מאחר ויש ניסיון של החזק (שרי) לעשוק את
החלש (הגר) .ניסיון נוגע ללב להראות כי ה` הוא אלוהי הצדק (צדק מוחלט לכל) ולכן הוא מתערב כשנעשה עוול...
במסורת היהודית אסור שיינתן יחס משפיל לשפחה.
כאן ראוי לציין את פירוש הרמב``ן .הרמב"ן טוען ששרי חטאה בכך שעינתה את הגר .לדעתו גם אברם חטא כאשר הניח
לה לעשות זאת .לפי דברי המלאך להגר הוא מסיק שה` שמע אותה ומקבל טרונייתה על כך שסבלה שלא בצדק ונתן לה
בן שיהיה פרא אדם ויענה את זרעה של שרי.
זהו ,רבותיי המקור לכל הסכסוך היהודי ערבי !!

כדי לפייס את הגר ,נדרש המלאך לשלושה ניסיונות שכנוע! וגם כך ,רק כאשר הוא מנבא לה הריון ויודע שבבטנה יש בן-
רק אז היא עונה .לפיכך ,הגר חוזרת רק למען הבן הצפוי...
שמה של השפחה הגר – משמע – מהגרת ,הולכת לארץ אחרת.
סיפור זה מראה יותר מכל כי שרי ואברם ידעו שאלוהים הבטיח להקים ממנו עם ,והנה שרי ואברם פועלים בכוחם שלהם
כדי "לעזור" לאלוהים להגשים את הבטחתו.
ה ָּר ָּ
ת ֶרא ִּכי ָּ
הר; ו ַ ֵּ
ת ַ
הגָּר ,ו ַ ַ
עוד נקודה שכדאי להבהיר בעלילה" :וַיָּבא ֶאלָּ -
תה ,וַתֵּ קַ ל ְּגבִ ְּר ָּתּה ְּבעֵּ ינֶ ָּ
יה".
לאחר שהרתה ,הגר מתייחסת לשרה בזלזול .ו ַּתֵּ קַ ל – משמע ,הגר מקלה בכבודה של שרה ואינה מכבדת אותה ,כפי
שעשתה זאת לפני שהרתה לאברם.
רבותי ,שרה חוותה את תהום תחתיות ההשפלה :בתקופה ההיא ,להיות נקלה בעיני העבדים היה סוג ההשפלה הנקלה
ביותר.
לא בכדי נכתב בספר משלי:
"תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת .תחת עבד כי ימלוך ,ונבל כי ישבע לחם תחת שנואה כי תיבעל,
ושפחה כי תירש גבירתה"...
הגר מרגישה שהיא אשתו של אברם לא פחות ואולי אף יותר משרי .היא מפתחת בטחון עצמי רב מכיוון שהיא מרגישה
קרבה וחיבה רבה מאברם .יחסו של אברם אליה היה ,ככל הנראה ,יחס אוהב ומכבד והיווה בעבורה רוח גבית
להתנהגות פסולה .אחרי ככלות הכול ,היא נשאה ברחמה את הבן אשר עתיד היה לרשת את כל רכושו ומעמדו של אברם
בכבודו ובעצמו! סביר אף להניח כי מפגשי יחסי האישות בין אברם להגר לא היו מקרה בודד חד פעמי שהניב הריון אלא
דבר שהתקיים על בסיס שגרתי .הגר בילתה עם אברם זמן רב ,ממש כאחת הקרובה לו ולא כשפחה.
דומה כי אף אם אברם מצטייר כגבר רב און (בגיל  ,)...08הרי שבסיפור זה אברם אינו מצטייר באור חיובי של ממש -הוא
עומד במצב לא קל :שרי עצמה היא זו שהציגה לו את הגר והיא זו שבקשה ממנו להביא זרע מהגר השפחה .ככל הנראה,
הגר הייתה השפחה המוצלחת והאהובה על שרי ומכאן גם על אברם וחיה בקרבה יתרה לשניהם .היה זה רק טבעי,
שנפשו של אברם תיקשר בזו של הגר ויחסיהם לא יסתכמו בפגישה חד-פעמית אינטימית שמטרתה הבאת צאצאים .יש
להניח שלשרי היו תקוות אחרות ,אותן לא חלקה עם אברם; בסתרי ליבה היא קיוותה שאשמת העקרות אינה בה! לרוע
מזלה ,היא נאלצה לשאת פרי ההחלטה השגויה.
מהי תגובתו של אברם להאשמותיה של שרי?
"ו ַיאמֶ ר ַאב ְָּרם אֶ ל-שָּ ַרי ,הִ נֵּה שִ פְ חָּ תֵּ ְך ְבי ָּדֵּ ְך ,עֲ שִ י-לָּּה הַ ּטֹוב בְעֵּ ינָּי ְִך; ו ַּתְ עַ נֶהָּ שָּ ַרי ,ו ַּתִ ב ְַרח מִ פָּ נֶיהָּ "
אברם מנסה להוכיח לשרי שהגר לא תפסה את מקומה בליבו ,ואומר לה שהיא יכולה לעשות לשפחה שלה – הגר ,כטוב
ח ֵּ
ש ְפ ָּ
הנֵּה ִּ
בעיניה; כל האירוע מתרחש בנוכחותה של הגר ולכן אומר אברםִּ " :
תך"! – כאילו מצביע על הגר באומרו מילים
אלו.
ְ
ֵּ
ָּ
ִּ
יתרה מזו -אברם אינו מכנה את הגר בשם "פילגש" או "אשתי" אלא –"שפחתְך" -כדי להבהיר לשרי שהגר נשארה בעיניו
לא רק שפחה ,היינו אדם חסר זכויות ,אלא גם השפחה שלה ,לא שלו!
ומה קרה בהמשך? להלן תקציר:
אלוהים מוסיף לאברם ושרי את האות "ה" .כעת שמם יהיה אברהם ושרה ,סימן למילה "אלוהים" ולמילה "המון" :יהיו
להם המון צאצאים; עם גדול יצמח מהם .אלוהים כורת ברית עם אברהם :ארץ כנען תהיה שייכת לעם של אברהם,
אלוהים מבטיח לאברהם ששרה תלד לו בן .אברהם צוחק שכן אינו מאמין שיהיה לו ולשרה בן כשהיא בת  28והוא בן
 . 588בגלל שצחק אברהם ,אלוהים אמר לו שיקראו לבן שלהם יצחק .גם מישמעאל ,הבן של הגר ושל אברהם ,יצמח עם
גדול ,אם כי לא העם שאלוהים יברך .אחרי השיחה של אברהם ואלוהים ,עורך אברהם ברית מילה לבנו ישמעאל בגיל 59
ולשאר בני הבית .וגם אברהם נימול ,בגיל  ...588אאוץ'...
והנה הסיפור השני שכאן כשטסים ניתן ממש להבין את הסיפור המקראי
א וַי ְהִ י ְבב ֹא דָּ ו ִד ו ַאֲ נ ָּשָּ יו ,צִקְ לַג--בַיֹום הַ שְ לִישִ י; ו ַעֲ מָּ לֵּקִ י פָּשְ טּו ,אֶ ל-נֶגֶב ו ְאֶ ל-צִקְ לַג ,וַיַכּו אֶ ת-צִקְ לַג ,וַיִשְ ְרפּו א ֹתָּ ּה בָּאֵּ ש .ב
וַיִשְ בּו אֶת-הַ נָּשִ ים אֲ שֶ ר-בָּּה מִ קָּ ט ֹן ו ְעַ ד-גָּדֹולֹ ,לא הֵּ מִ יתּו אִ יש; וַיִנְהֲ גּו ,וַיֵּלְכּו לְדַ ְרכָּם .ג וַיָּב ֹא דָּ ו ִד ו ַאֲ נָּשָּ יו אֶ ל-הָּ עִ יר ,ו ְהִ נֵּה
שְ רּופָּ ה בָּאֵּ ש; ּונְשֵּ יהֶ ם ּו ְבנֵּיהֶ ם ּובְנ ֹתֵּ יהֶ ם ,נִשְ בּו .ד וַיִשָּ א דָּ ו ִד ו ְהָּ עָּ ם אֲ שֶ ר-אִ ּתֹו ,אֶ ת-קֹולָּם--וַיִבְכּו :עַ ד אֲ שֶ ר אֵּ ין-בָּהֶ ם כ ֹחַ ,
ִלבְכֹות .ה ּושְ ּתֵּ י נְשֵּ י-דָּ ו ִד ,נִשְ בּו--אֲ חִ ינ ֹעַ ם ,הַ יִז ְְרעֵּ לִית ,ו ַאֲ בִי ַגי ִל ,אֵּ שֶ ת נָּבָּל הַ כ ְַרמְ לִי .ו ו ַּתֵּ צֶר לְדָּ ו ִד מְ א ֹד ,כִיָ-אמְ רּו הָּ עָּ ם
לְסָּ קְ לֹו--כִי-מָּ ָּרה נֶפֶ ש כָּל-הָּ עָּ ם ,אִ יש עַ לָּ -בנָּו ו ְעַ ל-בְנ ֹתָּ יו; וַיִתְ חַ זֵּק דָּ ו ִד ,בַיהו ָּה אֱ ֹלהָּ יו .ז ו ַי ֹאמֶ ר דָּ ו ִד ,אֶ ל-אֶ ְבי ָּתָּ ר הַ כ ֹהֵּ ן בֶן-
אֲ חִ ימֶ לְֶך ,הַ גִישָּ ה-נָּא לִי ,הָּ אֵּ פֹוד; וַיַגֵּש אֶ ְבי ָּתָּ ר אֶ ת-הָּ אֵּ פֹוד ,אֶ ל-דָּ ו ִד .ח וַיִשְ ַאל דָּ ו ִד בַיהו ָּה לֵּאמ ֹר ,אֶ ְרד ֹף ַאחֲ ֵּרי הַ גְדּוד-הַ זֶה
הַ אַ שִ גֶנּו; ו ַי ֹאמֶ ר לֹו ְרד ֹף ,כִי-הַ שֵּ ג ּתַ שִ יג ו ְהַ צֵּל ּתַ צִיל .ט וַיֵּלְֶך דָּ ו ִד ,הּוא ו ְשֵּ ש-מֵּ אֹות אִ יש אֲ שֶ ר אִ ּתֹו ,וַיָב ֹּאּו ,עַ ד-נַחַ ל הַ בְּׂשֹור;
ְַארבַע-מֵּ אֹות אִ יש; וַיַעַ מְ דּו ,מָּ אתַ י ִם אִ יש ,אֲ שֶ ר ִפגְרּו ,מֵּ עֲ ב ֹר אֶ ת-נַחַ ל הַ בְשֹור .יא
ו ְהַ נֹותָּ ִרים ,עָּ מָּ דּו .י וַי ְִרד ֹף דָּ ו ִד ,הּוא ו ְ
וַיִמְ צְאּו אִ יש-מִ צ ְִרי בַשָּ דֶ ה ,וַיִקְ חּו א ֹתֹו אֶ ל-דָּ ו ִד; וַיִּתְ נּו-לֹו לֶחֶ ם ו ַי ֹאכַל ,וַיַשְ קֻ הּו מָּ י ִם .יב וַיִּתְ נּו-לֹו ֶפלַח דְ ֵּבלָּה ּושְ נֵּי צִמֻ קִ ים,

ו ַי ֹאכַל ,ו ַּתָּ שָּ ב רּוחֹו ,אֵּ לָּיו :כִי ֹלאָ-אכַל לֶחֶ ם ,ו ְֹלא-שָּ תָּ ה מַ י ִם ,שְ ֹלשָּ ה י ָּמִ יםּ ,ושְ ֹלשָּ ה לֵּילֹות .יג ו ַי ֹאמֶ ר לֹו דָּ ו ִד לְמִ י-אַ ּתָּ ה ,ו ְאֵּ י
מִ זֶה אָּ ּתָּ ה; ו ַי ֹאמֶ ר נַעַ ר מִ צ ְִרי ָאנֹכִי ,עֶ בֶד לְאִ יש עֲ מָּ לֵּקִ י ,וַיַעַ זְ ֵּבנִי אֲ דֹנִי כִי חָּ לִיתִ י ,הַ יֹום שְ ֹלשָּ ה .יד אֲ נַחְ נּו פָּ שַ טְ נּו נֶגֶב הַ כ ְֵּרתִ י,
ו ְעַ ל-אֲ שֶ ר לִיהּודָּ ה--ו ְעַ ל-נֶגֶב ָּכלֵּב; ו ְאֶ ת-צִקְ לַג ,שָּ ַרפְ נּו בָּאֵּ ש .טו ו ַי ֹאמֶ ר אֵּ לָּיו דָּ ו ִד ,הֲ ִ
תֹורדֵּ נִי אֶ ל-הַ גְדּוד הַ זֶה; ו ַי ֹאמֶ ר הִ שָּ בְעָּ ה לִי
בֵּאֹלהִ ים אִ םּ-תְ מִ יתֵּ נִי ,ו ְאִםּ-תַ סְ ג ִֵּרנִי ְבי ַד-אֲ דֹנִי ,ו ִ
ָארץ; א ֹ ְכלִים
ְאֹורדְ ָך ,אֶ ל-הַ גְדּוד הַ זֶה .טז ו ַי ִֹרדֵּ הּו ,ו ְהִ נֵּה נְטֻ שִ ים עַ ל-פְ נֵּי כָּל-הָּ ֶ
ו ְש ֹתִ ים ,ו ְח ֹ ְגגִים ,בְכ ֹל הַ שָּ לָּל הַ גָּדֹול ,אֲ שֶ ר לָּקְ חּו מֵּ אֶ ֶרץ פְ לִשְ ּתִ ים ּומֵּ אֶ ֶרץ י ְהּודָּ ה .יז וַיַ ֵּכם דָּ ו ִד מֵּ הַ נֶשֶ ף ו ְעַ ד-הָּ עֶ ֶרב ,לְמָּ חֳ ָּרתָּ ם;
ַארבַע מֵּ אֹות אִ יש-נַעַ ר אֲ שֶ רָּ -רכְבּו עַ ל-הַ גְמַ לִים וַיָּנֻסּו .יח וַיַצֵּל דָּ ו ִד ,אֵּ ת כָּל-אֲ שֶ ר לָּקְ חּו עֲ מָּ לֵּק;
ו ְֹלא-נִמְ לַט מֵּ הֶ ם אִ יש ,כִי אִ םְ -
ו ְאֶ ת-שְ ּתֵּ י נָּשָּ יו ,הִ צִיל דָּ ו ִד .יט ו ְֹלא נֶעְ דַ ר-לָּהֶ ם מִ ן-הַ קָּ ט ֹן ו ְעַ ד-הַ גָּדֹול ו ְעַ דָּ -בנִים ּובָּנֹותּ ,ומִ שָּ לָּל ,ו ְעַ ד כָּל-אֲ שֶ ר לָּקְ חּו ,לָּהֶ ם:
הַ כ ֹל ,הֵּ שִ יב דָּ ו ִד .כ וַיִקַ ח דָּ ו ִד ,אֶ ת-כָּל-הַ צ ֹאן ו ְהַ בָּקָּ ר; נָּהֲ גּו ,לִפְ נֵּי הַ מִ קְ נֶה הַ הּוא ,ו ַי ֹאמְ רּו ,זֶה שְ לַל דָּ ו ִד .כא וַיָּב ֹא דָּ ו ִד ,אֶ ל-
מָּ אתַ י ִם הָּ אֲ נָּשִ ים אֲ שֶ ר-פִ גְרּו מִ ֶלכֶת ַאחֲ ֵּרי דָּ ו ִד ו ַי ֹשִ יבֻם ְבנַחַ ל הַ בְשֹור ,וַיֵּצְאּו לִקְ ַראת דָּ ו ִד ,וְלִקְ ַראת הָּ עָּ ם אֲ שֶ ר-אִ ּתֹו; וַיִגַש דָּ ו ִד
אֶ ת-הָּ עָּ ם ,וַיִשְ ַאל לָּהֶ ם לְשָּ לֹום .כב וַיַעַ ן כָּל-אִ ישָּ -רע ּו ְב ִליַעַ ל ,מֵּ הָּ אֲ נָּשִ ים אֲ שֶ ר הָּ לְכּו עִ ם-דָּ ו ִד ,ו ַי ֹאמְ רּו י ַעַ ן אֲ שֶ ר ֹלא-הָ לְּ כּו
עִׁ מִׁ יֹ ,לא-נִׁתֵ ן לָ הֶ ם מֵ הַ שָ לָ ל אֲ שֶ ר הִׁ ַצלְּ נּו :כִי-אִ ם-אִ יש אֶ ת-אִ שְ ּתֹו ו ְאֶ תָּ -בנָּיו ,וְיִנְהֲ גּו וְיֵּלֵּכּו .כג ו ַי ֹאמֶ ר דָּ ו ִדֹ ,לא-תַ עֲ שּו כֵּן
אֶ חָּ י :אֵּ ת אֲ שֶ ר-נָּתַ ן י ְהו ָּה לָּנּו ,וַיִשְ מ ֹר א ֹתָּ נּו ,וַיִּתֵּ ן אֶ ת-הַ גְדּוד הַ בָּא עָּ לֵּינּוְ ,בי ָּדֵּ נּו .כד ּומִ י י ִשְ מַ ע ָּלכֶם ,לַדָּ בָּר הַ זֶה :כִׁי כְּחֵ לֶ ק
הַ י ֵֹּרד בַמִׁ לְּ חָ מָ הּ ,וכְּחֵ לֶ ק הַ י ֹּשֵ ב עַ ל-הַ כֵלִׁ ים--י ַחְּ ָדו י ַחֲ ֹלקּו .כה וַי ְהִ י ,מֵּ הַ יֹום הַ הּוא ו ָּמָּ עְ לָּה; וַי ְשִ מֶ הָּ לְח ֹק ּולְמִ שְ פָּ טְ ,לי ִשְ ָּראֵּ ל,
עַ ד ,הַ יֹום הַ זֶה.
דוד והגברים יצאו למחנה פלישתים .העמלקים ,שרצו להתנקם בדוד ואנשיו שהתנפלו עליהם לעיתים קרובות ,ניצלו את
העובדה שלא נשארו בצקלג גברים ,התנפלו על העיר שרפו אותה ובזזו את הרכוש אך לא הרגו את תושביה ,אלא שבו
את הנשים ואת הטף ,כולל שתי נשותיו של דוד אחינעם היזרעלית ואביגיל.
דוד ואנשיו חזרו לצקלג ומצאו את העיר שדודה שרופה וחרבה ואין בה נפש חיה.
שר ֵּאיןָּ -ב ֶ
תחילה בכו דוד ואנשיו " ַעד ֲא ֶ
הם כ ֹּ ַ
חִּ ,ל ְבכֹות" .הם חששו שמא הרגו את נשיהם וילדיהם ,כמו שנהג לעשות דוד
"ואיש ואשה לא יחיה דוד" (כז יא).

גשר החבלים

לא די היה לדוד באסונו הפרטי ,הוא אף הואשם באסון הכללי .אנשיו האשימוהו שעזב את העיר ללא הגנה ואמרו לסקלו.
ואכן היה זה מחדל צבאי של דוד ,להשאיר את צקלג ללא משמר.
אך לא איש כדוד אמיץ הלב ייוואש .הוא החליט לפעול מיד.
ְַארבַע-מֵּ אֹות אִ יש;
"וַיֵּלְֶך דָּ ו ִד ,הּוא ו ְשֵּ ש-מֵּ אֹות אִ יש אֲ שֶ ר אִ ּתֹו ,וַיָב ֹּאּו ,עַ ד-נַחַ ל הַ בְּׂשֹור; ו ְהַ נֹותָּ ִרים ,עָּ מָּ דּו .י וַי ְִרד ֹף דָּ ו ִד ,הּוא ו ְ
וַיַעַ מְ דּו ,מָּ אתַ י ִם אִ יש ,אֲ שֶ ר פִ גְרּו ,מֵּ עֲ ב ֹר אֶ ת-נַחַ ל" (פס' ט ,י)" .פגר" בארמית להיות חלש .יש הסוברים מלשון פגר גוף
מת ,כלומר בלי כוח .הם עייפו מעמל הדרך ולא היה בהם עוד כוח לעבור את הנחל .וכמו סיפור בתוך סיפור ,תוך כדי
מרדף אחר העמלקים ניתקל דוד בנער מצרי שנלקח בשבי והיה לעבד עמלקי .הנער השתתף בכל מסע השוד ,וכשחלה
הפקיר אותו אדונו העמלקי לאנחות ונתן לו לגווע ברעב ובצמא.
בישראל היחס לבני חסות היה בדרך כלל הוגן .שאול התהלך עם נערו כאדם השווה לו ,וכן מתהלך גם יהונתן עם נערו,
וכך משתמע גם מכתובים אחרים ,לעומת התאכזרותם של העמלקים ושל עמים אחרים לעבדיהם.
שימו לב כצד מתייחס דוד לנער (למי שזה מזכיר סיפור דומה....ל"ה)...

"וַיִּתְ נּו-לֹו לֶחֶ ם ו ַי ֹאכַל ,וַיַשְ קֻ הּו מָּ י ִם .יב וַיִּתְ נּו-לֹו פֶ לַח דְ ֵּבלָּה ּושְ נֵּי צִמֻ קִ ים ,ו ַי ֹאכַל ,ו ַּתָּ שָּ ב רּוחֹו ,אֵּ לָּיו :כִי ֹלאָ-אכַל לֶחֶ ם ,ו ְֹלא-
שָּ תָּ ה מַ י ִם ,שְ ֹלשָּ ה י ָּמִ יםּ ,ושְ ֹלשָּ ה לֵּילֹות"(פס' יא ,יב).
דוד מבקש מהנער להביא אותו אל מקום הגדוד העמלקי .הנער המצרי חשש שמא דוד ימיתהו ,מכיוון שהשתתף
הים ִּאםְ -
בפשיטה על צקלג ,או שמא יתפשר דוד עם הגדוד על חילופי שבויים " .וַי ֹּא ֶ
מ ֵּ
ת ִּ
ש ְב ָּעה ִּלי ֵּבאֹל ִּ
ה ָּ
מר ִּ
יתנִּי ,ו ְ ִּאם-
הגְדּוד ַ
ת ְסגִּ ֵּרנִּי ְביַדֲ -אדֹּנִּי ,וְאֹו ִּר ְדָךֶ ,אלַ -
ַ
ה ֶזה" (פס' טו) .הכתוב לא פרש שדוד נשבע ,אך הדבר משתמע מן ההמשך בו
הנער מורידו אל הגדוד.
הנֵּה נ ְ ֻ
שים ַעלְ -פנֵּי ָּכלָּ -
ט ִּ
העמלקים לא חששו מדוד – הם היו בטוחים שהוא נמצא ביזרעאל ,רחוק מצקלג ,ולכן " ו ְ ִּ
הָא ֶרץ;
מ ֶא ֶרץ ְפ ִּל ְ
הגָּדֹולֲ ,א ֶ
תים ּו ֵּ
ש ִּ
שר ָּל ְקחּו ֵּ
ש ָּלל ַ
ה ָּ
א ֹּ ְכ ִּלים וְש ִֹּּתים ,וְחֹּגְגִּיםְ ,בכ ֹּל ַ
מ ֶא ֶרץ יְהּו ָּדה" (פס' טז).
הנ ֶ ֶ
שף" -סוף הלילה לפנות בוקר ,כשעודם ישנים ,שעות רבות " ו ְ ַעדָּ -
מ ַ
דוד מבצע התקפת פתע בחשכת הלילהֵּ " ,
ה ֶע ֶרב,
מ ֶ
תם" למחרת שני לילות ,כלומר עד הבוקר שלאחר הערב השני " .וְֹלא-נ ִּ ְ
מ ֳ
הם ִּאישִּ ,כי ִּאםַ-א ְר ַבע ֵּ
מ ַלט ֵּ
ח ָּר ָּ
ְל ָּ
מאֹות ִּאיש-נ ַ ַער
ֲא ֶ
הג ְ ַ
שרָּ -ר ְכבּו ַעלַ -
מ ִּלים וַיָּנֻסּו" (פס' יז) .שבטי הבדואים ,העמלקים והמדיינים היו משתמשים בגמלים ככלי רכב בשל
היותם מצויים במדבריות ,ועקב כושר הסבילות שלהם (שופטים ח ,כו).
דוד הציל את כל הנפש והרכוש ,דבר לא היה חסר -כולל ,כמובן -שתי נשותיו .בנוסף למקנה אנשיו שהשיב ,לקח דוד צאן
ובקר שהיו רכושם של העמלקים לפני שפשטו על חבלי הנגב ועל צקלג.
בדרך חזרה הציעו בני בליעל (מכירים את הביטוי?) הרשעים שבתוך ארבע מאות האנשים להשיב למאתיים האנשים
אשר פגרו מלכת את נשותיהם ובניהם בלבד ,אבל לא את רכושם שהצילו ואף לא לחלוק איתם שלל.
דוד יצר תקדים היסטורי .זהו תקדים שניתן לקרוא לו "חוק הג'ובניקים" ,הקיים מאז כמעט בכול הצבאות .הוא השיב
בדברי ריצוי ופיוס והדגיש שלא רק בכוחם נצחו " ,כִׁי כְּחֵ לֶ ק הַ י ֵֹּרד בַמִׁ לְּ חָ מָ הּ ,וכְּחֵ לֶ ק הַ י ֹּשֵ ב עַ ל-הַ כֵלִׁ ים--י ַחְּ ָדו י ַחֲ ֹלקּו.
כה וַי ְהִ י ,מֵּ הַ יֹום הַ הּוא ו ָּמָּ עְ לָּה; וַי ְשִ מֶ הָּ לְח ֹק ּולְמִ שְ פָּטְ ,לי ִשְ ָּראֵּ ל ,עַ ד ,הַ יֹום הַ זֶה" דוד קבע חוק ומשפט לדורות .הוא ראה
בנשארים לשמור על הכלים (ג'ובניקים ) כפועלים לטובת הכלל ,ובעלי ערך רב לא פחות מאשר היוצאים למלחמה.
ישנם הלומדים מפסוק זה שדוד הפקיד את המאתיים שפגרו לשמור על הכלים ,כדי להקל על אלה שרדפו עמו אחר
העמלקים (רלב"ג).דוד ואנשיו חזרו לצקלג והקימו בה בתים חדשים.
בשנות ה ,08-נסללה לצידו של נחל הבשור ,לאורך כ 51-ק"מ ,דרך נופית ובה פינות חמד רבות .באמצעה הוקם פארק,
שנקרא בתחילה "פארק הבשור" ,ואשר שמו שונה לימים ל"פארק אשכול" (על שם לוי אשכול).

תל שרוחן
בלב הפארק ניצב תל שרוחן המזוהה עם העיר שרוחן הנזכרת במקורות מצריים כעיר בדרום הארץ ,אם כי יש חוקרים
הטוענים שהזיהוי אינו נכון וכי יש לזהות את התל עם שור הנזכרת בסיפורי האבות .במלחמת העצמאות שימש התל
כמוצב מצרי ובמבצע "אסף" (דצמבר  )5210נכבש בידי צה"ל.

התל נחפר בשנות ה 98-של המאה שעברה על ידי "אבי" הארכיאולוגיה הארץ ישראלי – החוקר הבריטי סר פלינדרס
פיטרי ,שחקר אתרים רבים בדרום הארץ .הוא זהה בתל שכבות יישוב מהתקופה הכנענית המעידות על נוכחות מצרית
שלטון מצרי בארץ כנען .היום אפשר בקושי לראות שרידי קיר לבני בוץ שהיה חלק משער העיר לפני  1888שנה.

באר רבובה
המבנים שייכים לכפר הבדואי הגדול לשעבר רווייבה .עומקה של הבאר הוא כ 98-מטרים ,והיא השריד השלם ביותר
שנותר מהכפר .הבריטים שיפצו אותה ,כמו בארות אחרות בנגב ,והשתמשו במימיה .הכפר הבדואי ,אגב ,ננטש בימי
מלחמת העצמאות כשכל תושביו נמלטו .המתיישבים הראשונים של קיבוץ גבולות ,שעלו על הקרקע כבר בשנת ,5219
רכשו כאן את מי השתייה שלהם.

קו הרכבת
במלחמת העולם הראשונה ,שפרצה בשנת  ,5251יצאו הכוחות התורכים לכבוש את חצי האי סיני ומצרים .קווי האספקה
הארוכים והמחסור במים הביאו אותם לתכנן את קו הרכבת לכיוון התעלה .המהנדס הגרמני מייסנר פחה סלל מסילה
לבאר שבע בשנת  5258ובשנת  5251הגיעה המסילה לעוג'ה אל חפיר .הם לא נעצרו שם והמשיכו את הסלילה לעבר
קסיימה וביר אלחסנה שבסיני .לצערם הרב של התורכים לא הספיקה המסילה לשמש זמן רב מאחר וכבר בינואר 5255
בעקבות כיבוש של בריגדות אוסטרליות את הארץ הפכה הרכבת לשמש את הכוחות הבריטים והאוסטרלים במלחמתם
בתורכים .המסילה שאנו רואים בנחל הבשור הינה הסתעפות נוספת של המסילה התורכית שסללו הבריטים כדי לסייע

בהנעת הכוחות והציוד הרב שנדרשו בשעת כיבוש הארץ ובהמשך בתקופת המנדט .מסילה זו נחנכה בשנת 5250
והיתה בשימוש עד  .5295בקו זה נסעו בדרך כלל  9רכבות בשבוע .עוד על מסילת הרכבת התורכים והבריטית ושרידיה
תוכלו למצוא במסלול לשמורת פורה ,באר שבע וניצנה.
בין הנביעות נמצאים שרידי שקתות ומתקני בטון להרמת מפלס המים שנבנו במלחמת העלום הראשונה .פרט לפינות
החמד לפיקניק ניתן למצוא בפארק גם שרידי כנסייה שנבנתה כנראה במאה ה -1לספירה .בשלהי מלחמת העולם
הראשונה ,ב  ,55.1.5255חשפו כאן חיילים אוסטרלים רצפת פסיפס מפוארת של כנסיה ביזנטית בדגם זהה כמעט לזו
שנמצאה בבית הכנסת העתיק במעון ( 2ק"מ צפונית) .במלחמת העולם הראשונה שימשה הכנסייה כעמדת מקלע
תורכית ולכן כבשוה החיילים הבריטים.
במבנה נמצאה כתובת המתארכת אותו לשנת  815לספה"נ .כאשר עזבו החיילים את אזור הנחל ,הם עקרו את הפסיפס
ממקומו והעבירו אותה למלבורן ,שם היא מעטרת את בית יד לבנים ...על אוסטרלים אלו נרחיב באחד מהטיולים
הקרובים.
תודות :
לעמיר שלום על העריכה.
ליאנה מרקשייד הטייסת.
עד הפעם הבאה -נתראה!!!
אבי הרטמן
קישור לסרטון :לחץ כאן
להורדת המסלול בפורמט  :Google Earthלחץ כאן
להורדת המסלול בפורמט עמוד ענן :לחץ כאן
למזג אויר בפארק הבשור  :לחץ כאן
למפת  : Googel Mapsלחץ כאן

