מהלך שאול מרמה של שמואל לקרית יערים
כתוב בש''א י' ב' בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קברת רחל בגבול בנימן
בצלצח וכו' .וחלפת משם והלאה ובאת עד אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים עלים אל הא-
להים בית אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא שלשת ככרות לחם ואחד נשא נבל יין .ושאלו
לך לשלום ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם .ואחר כך תבוא גבעת הא-להים אשר שם נצבי
פלשתים וכו'.
במאמר זה על סמך הפסוקים משוחזר מהלך שאול .פרטי המסע נראים בתמונה לוין.
פרטים יותר מדוייקים נתן לראות ע''י קבצים של גוגל הארץ בהמשך (לשם כך צריך להתקין
גוגל ארץ ואחר כך ללחוץ על קישוריות)
אנחנו נזהה את הרמה –מקום יציאת שאול עם קבר שמואל בנבי סמואל ואת קבר רחל
עם המקום המקובל .לגבי קבר רחל ישנן קואורדינטות מדוייקות של מרכז הכיפה מעל מרכז
הקבר .את קבר שמואל מדדנו ביחס למבנה מצודה שעליו וזיהינו אותו בגוגל הארץ .על הפסוק
הראשון כתב רש''י "הלא קבורת רחל בגבול יהודה בבית לחם אלא עכשיו הם בקבורת רחל
וכשתפגע בהם תמצאם בגבול בנימן בצלצח כך שנויה בתוספתא דסוטה (פרק י''א) ,צלצח צל
צח של הקדוש ברוך הוא שהוא צח ואדום והיא ירושלים".
נניח ששאול יצא מרמה בבוקר בנץ ובו זמנית יצאו שני האנשים לקראתו .והם נפגשו
בירושלים .אנו גם נניח שכל המסלולים היה בקו ישר ואורכם נמדד בקו אווירי .לכן נקודת
המפגש צריכה להיות במרחק שוה מקבר רחל ומקבר שמואל .נקודות מפגש אפשריות מהוות
קו ישר (יותר מדוייק עיגול גדול) .הפלא שקו ישר זה עובר בדיוק דרך שער שכם .מקום זה
מתאים לתאור "גבול בנימין בצלצח" .זהו גבול צפוני של ירושלים אשר היה בתחום בנימין ובו
זמנית זהו מקום של שער קדום .שני אנשים מקבר רחל הלכו דרך ירושלים צפונה לכיוון שכם.
ושאול הלך דרומה לירושלים.
כדי למצוא נקודת מפגש שניה באלון תבור צריך לדעת את המסלול של שלשה אנשים.
אנו נניח שהם יצאו מגבעת הא-להים היא קרית יערים שם היה ארון באותה עת והלכו לבית אל.
באותו זמן משכן היה בנוב ונוב היתה בירושלים! אכן כתוב "ויקח דוד את ראש הפלשתי ויביאו
ירושלם ואת כליו שם באהלו (ש''א י''ז נ''ד) .ורד''ק כתב שם בשם אביו "כי נוב עיר הכהנים
שכנה בירושלים כי שם היתה חרב הפלשתי כמו שמפורש".
היכן בירושלים? במאמר המשך (פרק  )14זיהינו את עין עיטם עם נקודה על ציר
סימטריה של בית המקדש בגבול מערבי של הר הבית העתידי שהוא ריבוע של  3100על 3100
אמות (כולל מגרש של  50אמה) .לפי חשבוננו מרכז הריבוע נמצא בפתח חצר החיצונה
ביחזקאל 286 ,אמות מזרחה ממרכז ק''ק .ציר סימטריה עבר דרך מרכז קדש הקדשים (ליד
מרכז כיפת הסלע) והיה מכוון  5.971מעלות צפונה ממזרח (הערה :זהו כיוון זריחת המשמש
בפסח ממוצע 13 ,יום אחרי התקופה וכן כיוון ממוצע של כותל מזרחי של הר הבית) .מכאן נתן
לחשב את מקום עין עיטם (הערה :כל אמות בחשבונות שלנו הן אמות הארץ של  51ס''מ).
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מעניין שקו ישר מקבר רחל לשער דמשק עובר במדויק דרך עין עיטם זה .לכן אנו נניח ששאול
המשיך ללכת משער שכם דרום-מערבה במסלול בו הלכו שני האנשים אשר פגש ,עד עין עיטם.
ושם פנה מערבה לכיון קרית יערים .אולי הדבר רמוז במילים "וחלפת משם הלאה" ,בתחילה
חלפת בדרך שני אנשים ואחר כך הלאה בדרך של שלשה אנשים .וגם מסתבר שמהלך שאול
נועד ללמד אותו על תפקידו העיקרי של מלך -לבנות את בית המקדש .לשם כך היה עליו להעלות
את ארון הברית מקרית יערים לנוב( .ובמקום זה שאול החריב את נוב).
את קרית יערים אנו נעמיד באופן סימטרי לגלגל .במאמר מהלך בני ישראל להר גריזים
העמדנו את גלגל  19.5מיל מזרחה ממרכז הר הבית העתידי על ציר בית המקדש .לכן אנו
מעמידים את קרית היערים  19.5מיל מערבה ממרכז זה על המשך הציר .נקודה זאת נמצאת
סמוך למערת הנטיפים ליד נחל שורק .כאן עברה דרך עיקרית מארץ פלשתים ולאורכה בזמננו
הניחו מסילת הברזל לירושלים .לכן נכוון מסלול של שאול בקו ישר מעין עיטם לקרית יערים
זאת .המופת הוא שמרחק מקבר שמואל לכאן דרך שער שכם ועין עיטם שוה בדיוק  2/3של 40
מיל (בגוגל קבלנו  15מ' יותר) .מאחר ומהלך אדם  40מיל ביום אז שאול הגיע לקרית יערים
בסוף  8שעות.
היכן שאול פגש את שלשת האנשים? נניח שגם הם יצאו לדרך בבוקר .לכן עד נקודת
מפגש עם שאול הם הלכו אותו מרחק שהלך שאול ,או חצי מ 2/3 -של  40מיל .מכאן אלון
תבור נמצא  40/3מיל מזרחה מקרית יערים על ציר בית המקדש.
מתי הם נפגשו? אם מהלך  40מיל הוא  12שעות אז הם נפגשו בסוף ארבע שעות של
היום .והנה קבלנו אשור נפלא לחשבון שלנו! כידוע זמן אכילת סעודה ראשונה הוא סוף ארבע
שעות של היום .לשאול לא היה לחם .לכן נתנו לו שני לחמים -אחד לו ואחד לנערו בשביל
הסעודה.
להשלמת התמונה נחשבן מתי שלשה האנשים הגיעו לנוב .מרחק מקרית יערים לעין
עיטם  19.309ק''מ .לפי חשבוננו (ראה תוכנית של משכן נוב) ,עין עיטם נמצאת בפינה צפון-
מערבית של חצר המשכן בנוב בתוספת עובי החומה  9אמות .כדי להגיע לפתח מזרחי של חצר
המשכן ,שלשה האנשים היו צריכים לעבור אורך החצר  100אמה ,חצי רוחב  25ועוד  9אמות
הנ''ל .ביחד  134אמות של  51ס''מ או כ 68 -מ' .ביחד אנו מקבלים  19.377מ'  18.997מיל.
מכאן הם הגיעו לנוב מיל אחד לפני חצות היום .ואחרי הקרבת הקרבנות יכלו לחזור בו ביום
לקרית יערים.
בחשבון שלנו יש שני מופתים בלתי תלויים:
א) שער שכם נמצא במרחק שוה מקבר שמואל וקבר רחל
ב) מרחק מקבר שמואל לקרית יערים דרך שער שכם ועין עיטם שוה בדיוק  2/3של  40מיל.
מספר זה הכרחי כי שאול קיבל לחם בזמן סעודה בוקר 4 ,שעות אחרי תחילת היום.
מופתים אלו מאשרים את אמיתות זיהוי של קבר רחל וקבר שמואל ,אמיתות זיהוי בית
אל בגבול מערבי של ירושלים ואמיתות זיהוי של קרית יערים  19.5מיל מערבה ממרכז הר
הבית העתידי.
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כעת נביא מופת אדיר אשר מסביר את שם אלון תבור.
לפי יחזקאל ארץ ישראל לע''ל תתחלק לשלש עשרי רצועות ברוחב שוה  75מיל מדרום
לצפון .בית מקדש נמצא ברצועה ששית מדרום 15 ,מיל דרומה מגבול צפוני שלה .מכאן נתן
לשחזר את הגבול הצפוני והגבול הדרומי של הארץ .קו רוחב גבול דרומי הוא 27.774921
מעלות ושל גבול צפוני  36.743075מעלות .לפי הצעתנו גד אשר ינחל בדרום ,יקבל מעבר
לגבול הדרומי את הבליטה של ראס מוחמד .גבול צפוני הנ''ל ממשיך מזרחה עד חצר עינן
(באמצע רוחב נהר פרת) .בכיון מערב הוא ממשיך עד קו פרשת המים ברכס הרי אמנון (אנחנו
מציגים כאן את הקו יחד עם כל גבולות נחלת דן לע''ל) .זיהינו נקודה זאת עם צדד (במדבר ל''ד
ח')( .משם הגבול יורד דרום-מערבה לאורך קו פרשת המים לים) .במאמר על מהלך המרגלים
זיהינו את צדד עם רחב לבא חמת (במדבר י''ג כ''א) .נחבר קצה דרומי של ראס מוחמד עם צדד
הנ''ל ע''י קו גאודטי( .הערה :כפי שרואים בתמונת גוגל לבליטת ראס מוחמד ישנה תוספת
מערבית אשר מובדלת מיבשה ע''י מפרץ צר .אנחנו קשרנו לצדד את הקצה הדרום-מערבי של
ראס מוחמד אשר מחובר ליבשה).
מתברר שקו זה עובר במדויק דרך קבר אבות במערת המכפלה! מכאן שקנין מערת
המכפלה ע''י אברהם קבע גם את גבולות הארץ העתידית מקצה דרומי עד פינה צפון-מערבית.
ויש כאן הקבלה לגבולות פרשת מסעי .בגבולות ההם נקודה דרומית ביותר היא קדש צין ופינה
צפון-מערבית היא רחב לבא חמת .לכן מרגלים תרו את הארץ "ממדבר צין עד רחב לבא חמת".
ומאחר והנקודה הקובעת היא חברון ,כתוב "ויעלו בנגב ויבא עד חברון" .אבל לע''ל קדש צין
תוחלף בקצה דרומי של סיני.
במאמר פרידת אברם ולוט הראנו שאברם קיים את הצווי "קום התהלך בארץ לארכה
ולרחבה" בכך שהלך מהר הזיתים  40מיל בתחילה דרומה ואחר כך מערבה עד מערת המכפלה.
כעת אפשר להוסיף שע''י קנין מערת המכפלה הוא השלים את הצווי :קו ראס מוחמד-צדד אשר
עובר דרכה מכסה את כל אורך הארץ מדרום ולצפון וכל רוחב הארץ מפינה דרום-מזרחית עד
פינה צפון מערבית.
נתן לראות שקו זה עובר סמוך להר גריזים ,שכם והר עיבל  .לכן קו זה תואם את דרך
ערי מקלט .הוא גם עובר סמוך לקבר שמואל .בהמשך הקו עובר דרך פסגת הר תבור .והנה קו
זה עובר סמוך ממש ( 52מ' מזרחה) לאלון תבור אשר חשבנו .על כן ,שם אלון תבור נתן לו
בגלל הקשר להר תבור!
יש במופת זה שלושה מופתים בלתי תלוים:
א) קו ראס מוחמד –צדד עובר דרך מערת המכפלה
ב) קו זה עובר דרך פסגת הר תבור
ג) קו זה עובר דרך אלון תבור
שאול יכול היה להיות משיח ,לבנות את בית המקדש ולהרחיב את גבול הארץ עד
תכליתם.
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