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 הלכה יג יא סוטה תוספתא
 היכן בצלצח' וגו מעמדי היום בלכתך' אומ אתה בדבר כיוצא
 נקברה לא והלא בצלצח בנימין בגבול רחל שנקברה מצינו
 בדרך ותקבר רחל ותמת' שנ יהודה של חלקו לחם בבית אלא

 לחם בית ואתה' שנ יהודה של חלקו אלו אפרת ואין אפרת
 שאני עכשיו לו אמר אלא ?יהודה באלפי להיות צעיר אפרתה

 ומוצא באין והן הולך אתה רחל קבורת על הנם עמך מדבר
  בצלצח בנימן בגבול אותן אתה

 בצאת ויהי ט ה"ד פב פרשה רבה בראשית
 מאי שאילנהו מינא ההוא אתא יתבין הוו יונתן' ור ינאי רבי

 בגבול צלצח והלא' וגו מעמדי היום בלכתך( י א"שמ) דכתיב
 אפרתה בדרך ותקבר דכתיב יהודה בגבול רחל וקבורת בנימין
 מעמדי היום בלכתך אמר הכי ל"א... אפרתה לחם בית וכתיב

 ואית, בצלצח בנימין בגבול אנשים' ב ומצאת רחל קבורת עם
' ב ומצאת בצלצח בנימין בגבול מעמדי היום בלכתך דאמרי
  דווקא והאי רחל קבורת עם אנשים

 

 ושאול?איפה שמואל  
ִדי ָך ַהּיֹום ֵמִעמָּ תְּ ֶלכְּ  בְּ

 איפה נפגשים איפה האנשים?
ֵני ֲאנִָּשים אתָּ שְּ צָּ  ּומָּ

ֵחל בר"ר דעה א' ֻבַרת רָּ ַצח )יהודה( ִעם קְּ ֶצלְּ ִמן בְּ יָּ בּול ִבנְּ  ִבגְּ

ַצח בר"ר דעה ב' ֶצלְּ ִמן בְּ יָּ בּול ִבנְּ ֵחל ִבגְּ ֻבַרת רָּ  )יהודה( ִעם קְּ

ֵחל אפרים(ארץ צוף )הר  תוספתא ֻבַרת רָּ ַצח )יהודה( ִעם קְּ ֶצלְּ ִמן בְּ יָּ בּול ִבנְּ  ִבגְּ

 
 נבואה -מקום השכינה  מזבח -מקום קדש  סגולה -מקום קבר 

ָך)ב(  תְּ ֶלכְּ ִדי בְּ  ַהּיֹום ֵמִעמָּ
ֵני ּוָמָצאתָ  בּול  שְּ ֵחל ִבגְּ ֻבַרת רָּ ֲאנִָּשים ִעם קְּ

ַצח ֶצלְּ ִמן בְּ יָּ  ִבנְּ
 
 

רּו ָאמְּ תָּ  וְּ ַלכְּ ֲאֹתנֹות ֲאֶשר הָּ אּו הָּ צְּ ֵאֶליָך ִנמְּ
ַבֵקש  לְּ
ִהֵנה  ֲאֹתנֹות  ָנַטשוְּ ֵרי הָּ ָדַאגָאִביָך ֶאת ִדבְּ  וְּ

ִני: ה ֶאֱעֶשה ִלבְּ ֶכם ֵלאֹמר מָּ  לָּ

ָת )ג(  ָחַלפְּ ָאה וְּ לְּ הָּ ם וָּ  ִמשָּ
ם  ּוָבאתָ  אּוָך שָּ צָּ בֹור ּומְּ ֹלָשהַעד ֵאלֹון תָּ  שְּ

ד ֲאנִָּשים ֹעִלים אֶ  ֱאֹלִהים ֵבית ֵאל ֶאחָּ ל הָּ
ֹלֶשת  ד ֹנֵשא שְּ ֶאחָּ ִיים וְּ דָּ ה גְּ ֹלשָּ ֹנֵשא שְּ

ִין: ד ֹנֵשא ֵנֶבל יָּ ֶאחָּ רֹות ֶלֶחם וְּ  ִככְּ
ָשֲאלּו)ד(  לֹום וְּ שָּ ָך לְּ  לְּ

נּו ָנתְּ ֵתי ֶלֶחם וְּ ָך שְּ  לְּ
ָת  ָלַקחְּ ם: וְּ  ִמּיָּדָּ

ֱאֹלִהים ֲאֶשר  ָתבוֹא)ה( ַאַחר ֵכן  ַעת הָּ ִגבְּ
ִתים ִלשְּ ִצֵבי פְּ ם נְּ  שָּ

ֹבֲאָךִויִהי  תָּ  כְּ ַגעְּ ִעיר ּופָּ ם הָּ ִביִאים  ֶחֶבלשָּ נְּ
ִליל  חָּ ֹתף וְּ ֵניֶהם ֵנֶבל וְּ ִלפְּ ה וְּ מָּ ִדים ֵמַהבָּ ֹירְּ

ִאים: ַנבְּ ה ִמתְּ ֵהמָּ ִכנֹור וְּ  וְּ
ָחה)ו(  ָצלְּ ק וְּ ֹקוָּ ֶליָך רּוַח יְּ  עָּ

ַנִביתָ  ִהתְּ  ִעָמם וְּ
ִאיש  ָת לְּ ַפכְּ ֶנהְּ  ַאֵחר:וְּ

מּוֵאל  ֶלֶכת ֵמִעם שְּ מֹו לָּ ֹנתֹו ִשכְּ ַהפְּ יָּה כְּ הָּ ֵאֶלה ַבּיֹום ַההּוא:  ַוַיֲהָפְך לוֹ ֱאֹלִהים ֵלב ַאֵחר)ט( וְּ ֹאתֹות הָּ ל הָּ  סַוּיָֹּבאּו כָּ
 

 המגע תיאורים כמה המקום
תָּ  ַלפְּ חָּ  ֵאל ֵבית) ָתבוֹר ֵאלוֹן ַעד...וְּ
 = נוב(

אּוָך צָּ ם ּומְּ  שָּ
ֹלָשה ִשים שְּ  ֲאנָּ

 ֶאל ֹעִלים
אֱ   ֵאל ֵבית ֹלִהים_הָּ

ד  ...ֹנֵשא ֶאחָּ
ד ֶאחָּ  ...ֹנֵשא וְּ
ד ֶאחָּ   ...ֹנֵשא וְּ

ֲאלּו שָּ ָך וְּ לֹום לְּ שָּ נּו לְּ נָּתְּ  וְּ
ָך תָּ  ...לְּ ַקחְּ לָּ ם וְּ  ִמּיָּדָּ

בֹוא ֵכן ַאַחר ַעת תָּ  ֹלִהים_ָהאֱ  ִגבְּ
ם ֲאֶשר ִצֵבי שָּ ִתים נְּ ִלשְּ  פְּ

תָּ  ַגעְּ  ֶחֶבל ּופָּ
ִביִאים  נְּ

ִדים ה ֹירְּ מָּ ֵניֶהם ֵמַהבָּ ִלפְּ ֹתף ֵנֶבל וְּ ִליל וְּ חָּ  וְּ
ִכנֹור ה וְּ ֵהמָּ ִאים וְּ ַנבְּ  ִמתְּ

ה חָּ לְּ צָּ ֶליָך וְּ  ה' רּוחַ  עָּ
ַנִביתָּ  ִהתְּ ם וְּ  ִעמָּ

 
 המגע תיאור האנשים כמה המקום

ָך תְּ ֶלכְּ  בְּ
 ַהּיֹום

ִדי  ֵמִעמָּ

בּול ָיִמן ִבגְּ  ִבנְּ
ַצח ֶצלְּ בְּ

ֵני ּוָמָצאתָ   שְּ
 ֲאנִָּשים

ֻבַרת ִעם רּו  ָרֵחל קְּ ָאמְּ אּו ֵאֶליָךוְּ צְּ ֲאֹתנֹות ִנמְּ  ֲאֶשר הָּ
תָּ  ַלכְּ ַבֵקש הָּ ִהֵנה לְּ ֵרי ֶאת ָאִביָך נַָּטש וְּ  ִדבְּ

ֲאֹתנֹות ַאג הָּ דָּ ֶכם וְּ ה ֵלאֹמר לָּ  ֶאֱעֶשה מָּ
ִני  :ִלבְּ

ָת  ָחַלפְּ  ָתבוֹר ֵאלוֹן ַעד... וְּ
 = נוב( ֵאל ֵבית)

ָצאּוָך ם ּומְּ  שָּ
ֹלָשה  שְּ
 ֲאנִָּשים

 ֶאל ֹעִלים
אֱ   ֵבית ֹלִהים_הָּ
 ֵאל

ד  ...ֹנֵשא ֶאחָּ
ד ֶאחָּ  ...ֹנֵשא וְּ
ד ֶאחָּ   ...ֹנֵשא וְּ

ָשֲאלּו ָך וְּ לֹום לְּ שָּ נּו לְּ נָּתְּ ָך וְּ ָת  ...לְּ ָלַקחְּ  וְּ
 ִמָיָדם

 ֵכן ַאַחר
  ָתבוֹא

ַעת אֱ  ִגבְּ  ֹלִהים_הָּ
ם ֲאֶשר ִצֵבי שָּ  נְּ

ִתים ִלשְּ  פְּ

ָת   ֶחֶבל ּוָפַגעְּ
ִביִאים  נְּ

ִדים ה ֹירְּ מָּ ֵניֶהם ֵמַהבָּ ִלפְּ ֹתף ֵנֶבל וְּ  וְּ
ִליל חָּ ִכנֹור וְּ ה וְּ ֵהמָּ  וְּ

ִאים ַנבְּ  ִמתְּ

ָחה ָצלְּ ַנִביתָ  ה' רּוחַ  ָעֶליָך וְּ ִהתְּ ם וְּ  ִעמָּ

 
 המגע תיאור כמה המקום

 בנימין )ארץ השכינה( -יוצא 
 

 שאול פסיבי מקום סגולה()הולכים לבקר קברי אבותיהם  2

 בית אל )מזבח( -בדרך 
 

 )מקום קדושה(עולים לזבוח במזבח  3
 

 שאול מקבל

שותפות "הגם שאול  מקום השכינה(נביאים מתנבאים ) חבל גבעת האלקים )נבואה = קה"ק( - יעד
 "בנביאים!

תָּ  מסקנה: ַפכְּ ֶנהְּ ִאיש וְּ ְך... ַאֵחר לְּ  ַאֵחר ֵלב ֹלִהים_אֱ  לוֹ  ַוַּיֲהפָּ
 


