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תוספתא סוטה יא הלכה יג
כיוצא בדבר אתה אומ' בלכתך היום מעמדי וגו' בצלצח היכן
מצינו שנקברה רחל בגבול בנימין בצלצח והלא לא נקברה
אלא בבית לחם חלקו של יהודה שנ' ותמת רחל ותקבר בדרך
אפרת ואין אפרת אלו חלקו של יהודה שנ' ואתה בית לחם
אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה? אלא אמר לו עכשיו שאני
מדבר עמך הנם על קבורת רחל אתה הולך והן באין ומוצא
אתה אותן בגבול בנימן בצלצח

איפה שמואל ושאול?

בְּ לֶכְּ ְּתָך הַ ּיוֹם מֵ עִ מָּ ִדי

בר"ר דעה א'
בר"ר דעה ב'
תוספתא

עִ ם ְּקב ַֻרת ָּרחֵ ל (יהודה)
בִ גְּ בּול בִ נְּ י ִָּמן בְּ צֶ לְּ צַ ח
ארץ צוף (הר אפרים)

מקום קבר  -סגולה

בראשית רבה פרשה פב ד"ה ט ויהי בצאת
רבי ינאי ור' יונתן הוו יתבין אתא ההוא מינא שאילנהו מאי
דכתיב (שמ"א י) בלכתך היום מעמדי וגו' והלא צלצח בגבול
בנימין וקבורת רחל בגבול יהודה דכתיב ותקבר בדרך אפרתה
וכתיב בית לחם אפרתה ...א"ל הכי אמר בלכתך היום מעמדי
עם קבורת רחל ומצאת ב' אנשים בגבול בנימין בצלצח ,ואית
דאמרי בלכתך היום מעמדי בגבול בנימין בצלצח ומצאת ב'
אנשים עם קבורת רחל והאי דווקא

איפה נפגשים

איפה האנשים?

ּומָּ צָּ אתָּ ְּשנֵי אֲ נ ִָּשים

בִ גְּ בּול בִ נְּ י ִָּמן בְּ צֶ לְּ צַ ח
עִ ם ְּקב ַֻרת ָּרחֵ ל (יהודה)
בִ גְּ בּול בִ נְּ י ִָּמן בְּ צֶ לְּ צַ ח
עִ ם ְּקב ַֻרת ָּרחֵ ל (יהודה)

מקום השכינה  -נבואה

מקום קדש  -מזבח

ֹלהים אֲ שֶ ר
(ה) ַאחַ ר כֵן ָתבוֹא גִ בְּ עַ ת הָּ אֱ ִ
(ג) וְּ חָ ל ְַּפ ָת ִמשָּ ם וָּ הָּ לְּ ָאה
(ב) בְּ לֶכְּ ְּתָך הַ ּיוֹם מֵ עִ מָּ ִדי
ֹלשה ָּשם ְּנ ִצבֵ י פְּ לִ ְּש ִתים
ּומצָּ אּוָך שָּ ם ְּש ָ
ּומָ צָ אתָ ְּשנֵי אֲ נ ִָּשים עִ ם ְּקב ַֻרת ָּרחֵ ל בִ גְּ בּול ּובָ אתָ עַ ד אֵ לוֹן ָּתבוֹר ְּ
יאים
יהי כְּ בֹאֲ ָך ָּשם הָּ עִ יר ּופָּ גַעְּ ָּת חֶ בֶ ל נְּבִ ִ
ֹלהים בֵ ית אֵ ל אֶ חָּ ד וִ ִ
אֲ נ ִָּשים עֹלִ ים אֶ ל הָּ אֱ ִ
בִ נְּ י ִָּמן בְּ צֶ לְּ צַ ח
ֹלשת י ְֹּר ִדים ֵמהַ בָּ מָּ ה וְּ לִ פְּ נֵיהֶ ם נֵבֶ ל וְּ תֹף וְּ חָּ לִ יל
נֹשֵ א ְּשֹלשָּ ה גְּ ָּדיִ ים וְּ אֶ חָּ ד נֹשֵ א ְּש ֶ
וְּ כִ נוֹר וְּ הֵ מָּ ה ִמ ְּתנַבְּ ִאים:
כִ כְּ רוֹת לֶחֶ ם וְּ אֶ חָּ ד נֹשֵ א נֵבֶ ל יָּיִ ן:
(ו) וְּ צָ לְּ חָ ה עָּ לֶיָך רּוחַ יְּ קֹוָּ ק
נִמ ְּצאּו הָּ אֲ ֹתנוֹת אֲ שֶ ר הָּ לַכְּ ָּת (ד) וְּ ָשאֲ לּו לְּ ָך לְּ שָּ לוֹם
ָאמרּו אֵ לֶיָך ְּ
וְּ ְּ
וְּ ִה ְּתנַבִ יתָ עִ מָ ם
וְּ נ ְָּתנּו לְּ ָך ְּש ֵתי לֶחֶ ם
לְּ בַ ֵקש
וְּ נ ְֶּהפַ כְּ ָת לְּ ִאיש ַאחֵ ר:
וְּ ִהנֵה נ ַָטש ָאבִ יָך אֶ ת ִדבְּ ֵרי הָּ אֲ תֹנוֹת וְּ דָ ַאג וְּ ל ַָק ְּח ָת ִמּי ָָּּדם:
לָּכֶ ם לֵאמֹר מָּ ה אֶ עֱשֶ ה לִ בְּ נִי:
ֹלהים לֵב ַאחֵ ר וַ ָּּיבֹאּו כָּל הָּ אֹתוֹת הָּ אֵ לֶה בַ ּיוֹם הַ הּוא :ס
(ט) וְּ הָּ יָּה כְּ הַ פְּ נֹת ֹו ִשכְּ מ ֹו ָּל ֶל ֶכת מֵ עִ ם ְּשמּואֵ ל וַיַ הֲ פָ ְך לוֹ אֱ ִ

כמה

המקום

המגע

תיאורים

וְּ ָּשאֲ לּו לְּ ָך לְּ ָּשלוֹם וְּ נ ְָּּתנּו
לְּ ָך ...וְּ ל ַָּק ְּח ָּת ִמּי ָָּּדם

אֶ ל אֶ חָּ ד נ ֵֹשא...
שָּ ם עֹלִ ים
ּומצָּ אּוָך
ְּ
וְּ חָּ לַפְּ ָּת...עַ ד אֵ לוֹן ָתבוֹר (בֵ ית אֵ ל
ֹלהים בֵ ית אֵ ל וְּ אֶ חָּ ד נ ֵֹשא...
הָּ אֱ _ ִ
ֹלשה אֲ נ ִָּשים
ְּש ָ
= נוב)
וְּ אֶ חָּ ד נ ֵֹשא...
וְּ לִ פְּ נֵיהֶ ם נֵבֶ ל וְּ תֹף וְּ חָּ לִ יל וְּ צָּ לְּ חָּ ה עָּ לֶיָך רּוחַ
חֶ בֶ ל י ְֹּר ִדים מֵ הַ בָּ מָּ ה
ֹלהים ּופָּ גַעְּ ָּת
ַאחַ ר כֵן ָּתבוֹא גִ בְּ עַ ת הָ אֱ _ ִ
וְּ ִה ְּתנ ִַביתָּ עִ מָּ ם
וְּ כִ נוֹר וְּ הֵ מָּ ה ִמ ְּתנַבְּ ִאים
יאים
נְּבִ ִ
אֲ שֶ ר שָּ ם נְּ ִצבֵ י פְּ לִ ְּש ִתים

המקום
בְּ לֶכְּ ְּתָך
הַ ּיוֹם
מֵ עִ מָּ ִדי

בִ גְּ בּול
בְּ צֶ לְּ צַ ח 

תיאור האנשים

כמה

בִ נְּ י ִָמן ּומָ צָ אתָ ְּשנֵי עִ ם ְּקב ַֻרת ָרחֵ ל
אֲ נ ִָּשים

ה'

המגע
ָאמרּו אֵ לֶיָך נ ְִּמ ְּצאּו הָּ אֲ תֹ נוֹת אֲ שֶ ר
וְּ ְּ
הָּ לַכְּ ָּת לְּ בַ ֵקש וְּ ִהנֵה נָּטַ ש ָאבִ יָך אֶ ת ִדבְּ ֵרי
הָּ אֲ תֹנוֹת וְּ ָּדַאג לָּכֶ ם לֵאמֹר מָּ ה אֶ עֱשֶ ה
לִ בְּ נִי:
וְּ ָשאֲ לּו לְּ ָך לְּ ָּשלוֹם וְּ נ ְָּּתנּו לְּ ָך ...וְּ ל ַָק ְּח ָת
ִמיָ ָדם

אֶ ל אֶ חָּ ד נֹשֵ א...
ּומצָ אּוָך שָּ ם עֹלִ ים
ְּ
...עַ ד אֵ לוֹן ָתבוֹר
וְּ חָ ל ְַּפ ָת
ֹלהים בֵ ית וְּ אֶ חָּ ד נֹשֵ א...
הָּ אֱ _ ִ
ֹלשה
ְּש ָ
(בֵ ית אֵ ל = נוב)
וְּ אֶ חָּ ד נֹשֵ א...
אֵ ל
אֲ נ ִָּשים
ית עִ מָּ ם
ֹלהים ּופָ גַעְּ ָת חֶ בֶ ל י ְֹּר ִדים מֵ הַ בָּ מָּ ה וְּ לִ פְּ נֵיהֶ ם נֵבֶ ל וְּ ֹתף וְּ צָ לְּ חָ ה עָ לֶיָך רּוחַ ה' וְּ ִה ְּתנַבִ ָ
ַאחַ ר כֵן גִ בְּ עַ ת הָּ אֱ _ ִ
וְּ חָּ לִ יל וְּ כִ נוֹר וְּ הֵ מָּ ה
יאים
אֲ שֶ ר שָּ ם ְּנ ִצבֵ י נְּבִ ִ
ָתבוֹא
ִמ ְּתנַבְּ ִאים
פְּ לִ ְּש ִתים

המקום

כמה

תיאור

המגע

יוצא  -בנימין (ארץ השכינה)

2

הולכים לבקר קברי אבותיהם (מקום סגולה)

שאול פסיבי

בדרך  -בית אל (מזבח)

3

עולים לזבוח במזבח (מקום קדושה)

שאול מקבל

יעד  -גבעת האלקים (נבואה = קה"ק)

חבל

שותפות "הגם שאול
נביאים מתנבאים (מקום השכינה)
בנביאים!"
ֹלהים לֵב ַאחֵ ר
וְּ נ ְֶּהפַ כְּ ָּת לְּ ִאיש ַאחֵ ר ...וַ ּיַהֲ פָּ ְך ל ֹו אֱ _ ִ

מסקנה:

