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118a  ] לשילהבאו ] 'ומשנה( )� 119a ( אחת חסר ושבעי� מאות שלש לשילה נשתיירו ) 

 

� ַוַ�ֲעֵלה� .1�  כד, א א"שמו :ָנַער ְוַהַ,ַער ִ!לוֹ ִ!לוֹ ִ!לוֹ ִ!לוֹ     ''''הההה    ֵביתֵביתֵביתֵבית ַוְ�ִבֵאה� ַיִי* ְוֵנֶבל ֶקַמח )ַחת ְוֵאיָפה ְ!'ָ!ה ְ&ָפִרי� ְ$ָמַל�� ַ"ֲאֶ!ר ִעָ

  ס, עח תהלי� :ָ&5ָד� ִ!ֵ"* ֹאֶהלֹאֶהלֹאֶהלֹאֶהל    ִ!לוֹ ִ!לוֹ ִ!לוֹ ִ!לוֹ     ִמְ!ַ"*ִמְ!ַ"*ִמְ!ַ"*ִמְ!ַ"* ַו3ֹ4ִ! .2

  סז, עח תהלי� :ָבָחר 'א ֶאְפַרִי� �ְבֵ!ֶבט יֹוֵס7 ְ&ֹאֶהלְ&ֹאֶהלְ&ֹאֶהלְ&ֹאֶהל ַו4ְִמ)ס .3

  יג, יב דברי� :ִ�ְרֶאהִ�ְרֶאהִ�ְרֶאהִ�ְרֶאה ֲאֶ!ר ָמקֹו� ְ&ָכל ֶתי>ֹע' ַ�ֲעֶלה ֶ=* ְל> ִהָ;ֶמר .4

  יד, יב דברי� :ְמַצA�ֶָ  5ֹנִכי ֲאֶ!ר ֹ"ל ַ�ֲעֶ@הַ�ֲעֶ@הַ�ֲעֶ@הַ�ֲעֶ@ה    ְוָ!�ְוָ!�ְוָ!�ְוָ!�    ֹע'ֶתי>ֹע'ֶתי>ֹע'ֶתי>ֹע'ֶתי>    ַ�ֲעֶלהַ�ֲעֶלהַ�ֲעֶלהַ�ֲעֶלה    ָ!�ָ!�ָ!�ָ!� ְ!ָבֶטי> ְ&)ַחד 'ה ִיְבַחר ֲאֶ!ר ַ&ָ�קֹו� ִא� ִ"י .5

  כב, מט בראשית :!�ר ֲעֵלי ָצֲעָדה ָ&נֹות ָעִי*ָעִי*ָעִי*ָעִי*    ֲעֵליֲעֵליֲעֵליֲעֵלי    ֹ=ָרתֹ=ָרתֹ=ָרתֹ=ָרת    ֵ&*ֵ&*ֵ&*ֵ&* יֹוֵס7 ֹ=ָרת ֵ&* .6

  טז, לג דברי� :ֶאָחיו ְנִזיר �ְלָקְדֹקד יֹוֵס7 ְלֹרא! ָ�בֹואָתה ְסֶנהְסֶנהְסֶנהְסֶנה    ֹ!ְכִניֹ!ְכִניֹ!ְכִניֹ!ְכִני    �ְרצֹו*�ְרצֹו*�ְרצֹו*�ְרצֹו* �ְמ'ָא� ֶאֶרE �ִמֶ�ֶגד .7

  יב, לג דברי�: ָ!ֵכ* ְ"ֵתָפיו �ֵבי* ַה4ֹו�ַה4ֹו�ַה4ֹו�ַה4ֹו�    ָ"לָ"לָ"לָ"ל    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ֹחֵפ7ֹחֵפ7ֹחֵפ7ֹחֵפ7 ָעָליו ָלֶבַטח ִיְ!ֹ"* 'ה ְיִדיד 5ַמר ְלִבְנָיִמ* .8

  ו, טז יהושע :ָינֹוָחה ִמִ�ְזַרח אֹותוֹ  ְוָעַבר ִ!'הִ!'הִ!'הִ!'ה    ַ�ֲאַנתַ�ֲאַנתַ�ֲאַנתַ�ֲאַנת ִמְזָרָחה ַהְ$ב�ל ְוָנַסב ִמHָפֹו* ַהִ�ְכְמָתת ַה4ָָ�ה ַהְ$ב�ל ְוָיָצא .9

  ז, יד יהושע :ְלָבִבי ִע� ַ"ֲאֶ!ר Kָָבר ֹאתוֹ  ָוָאֵ!ב Eָה5רֶ  ֶאת ְלַרֵ$ל ַ&ְרֵנעַ  ִמJֵָד! ֹאִתי 'ה ֶעֶבד ֹמֶ!ה ִ&ְ!'חַ ִ&ְ!'חַ ִ&ְ!'חַ ִ&ְ!'חַ     5ֹנִכי5ֹנִכי5ֹנִכי5ֹנִכי    ָ!ָנהָ!ָנהָ!ָנהָ!ָנה    )ְרָ&ִעי�)ְרָ&ִעי�)ְרָ&ִעי�)ְרָ&ִעי�    ֶ&*ֶ&*ֶ&*ֶ&* .10

  י, יד יהושע :ָ!ָנה �ְ!מֹוִני��ְ!מֹוִני��ְ!מֹוִני��ְ!מֹוִני�    ָחֵמ!ָחֵמ!ָחֵמ!ָחֵמ! ֶ&* ַה4ֹו�ַה4ֹו�ַה4ֹו�ַה4ֹו� 5ֹנִכי ִהֵ,ה ְוַעָ�ה ... .11

ְ"ָתה    ֲאֶ!רֲאֶ!רֲאֶ!רֲאֶ!ר    רררר)חַ )חַ )חַ )חַ     ָ!נָהָ!נָהָ!נָהָ!נָה    ֶעְ@ֵרהֶעְ@ֵרהֶעְ@ֵרהֶעְ@ֵרה    ְ&)ְרַ&עְ&)ְרַ&עְ&)ְרַ&עְ&)ְרַ&ע ַלֹחֶד! ֶ&ָע@ֹור ַהָ;ָנה ְ&ֹרא! ְלָגל�ֵתנ� ָ!ָנה ְוָחֵמ! ְ&ֶעְ@ִרי� .12 Lָתהה"ְ Lָתהה"ְ Lָתהה"ְ Lֶה ַה4ֹו� ְ&ֶעֶצ� ָהִעירָהִעירָהִעירָהִעיר    הMה ֹאִתי ַו4ֵָבא 'ה יַד ָעַלי ָהְיָתה ַה�  א, מ יחזקאל :ָ!ָ

  יח, ד א"שמו :ָ!ָנה )ְרָ&ִעי� ִיְ@ָרֵאל ֶאת ָ!ַפט ְוה�א ְוָכֵבד ָהִאי! ָזֵק* ִ"י ַו4ָֹמתַו4ָֹמתַו4ָֹמתַו4ָֹמת ַמְפַרְק�וֹ  ַוִ�ָ;ֵבר ַהַ;ַער יַד ְ&ַעד ֲאֹחַרִ,ית ַהִ"Oֵא ֵמַעל ַו4ִֹ=ל ָהֱא'ִהי�ָהֱא'ִהי�ָהֱא'ִהי�ָהֱא'ִהי�    ֲארֹו*ֲארֹו*ֲארֹו*ֲארֹו*    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְ"ַהְזִ"ירוֹ ְ"ַהְזִ"ירוֹ ְ"ַהְזִ"ירוֹ ְ"ַהְזִ"ירוֹ  ַוְיִהי .13

  ב, ז א"שמו: 'ה )ֲחֵרי ִיְ@ָרֵאל ֵ&ית ָ"ל ַו4ִָ,ה� ָ!ָנהָ!ָנהָ!ָנהָ!ָנה    ֶעְ@ִרי�ֶעְ@ִרי�ֶעְ@ִרי�ֶעְ@ִרי�    ַו4ְִהי�ַו4ְִהי�ַו4ְִהי�ַו4ְִהי� ַה4ִָמי� ַו4ְִר&� ְיָעִרי� ְ&ִקְרַית ָה5רֹו* ֶ!ֶבת ִמ4ֹו� ַוְיִהי .14

� ָ!ִני� ֶ!ַבע ָמַלP ְ&ֶחְברֹו* ָ!ָנה )ְרָ&ִעי� ִיְ@ָרֵאל ַעל Kִָוד ָמַלP רֲא!ֶ  ְוַה4ִָמי� .15 ��ִביר�ָ!ַלִ ��ִביר�ָ!ַלִ ��ִביר�ָ!ַלִ   יא, ב א"מל :ָ!ִני�ָ!ִני�ָ!ִני�ָ!ִני�    ְוָ!'!ְוָ!'!ְוָ!'!ְוָ!'!    ְ!'ִ!י�ְ!'ִ!י�ְ!'ִ!י�ְ!'ִ!י�    ָמַלPָמַלPָמַלPָמַלP    �ִביר�ָ!ַלִ

  ב, ג ב"דהי :ְלַמְלכ�תוֹ ְלַמְלכ�תוֹ ְלַמְלכ�תוֹ ְלַמְלכ�תוֹ     )ְרַ&ע)ְרַ&ע)ְרַ&ע)ְרַ&ע    ִ&ְ!ַנתִ&ְ!ַנתִ&ְ!ַנתִ&ְ!ַנת ַ&ֵ;ִני ַהֵ;ִני ַ&ֹחֶד! ִלְבנֹות ַו4ֶָחל .16

  

I משנה ו' : further evolution of מקדש – status in שילה (identified as "מנוחה" )  

a once they arrived: איסור במות re-obtained 

b physical setup:no roof, the walls were made of stone and it was covered by curtains 

i source: resolution of v. 1 ( יתב ) and vv. 2-3 ( להא )  

c precincts: דשי�קדשי ק  eaten inside the curtains; יקדשי� קל�  and מעשר שני eaten within visual range of the שכמ*  ( הארוה לכב ) 

i source ( ואהרה לכב ): v. 4 alludes to being able to eat (but not לאההע ) anywhere that can be seen  

1 challenge: why not read it that we can not offer anywhere, but can slaughter anywhere? 

2 answer: v. 5 equates העלאה and עשייה 

ii alternate sources: vv. 6-9 offer homiletic possibilities 

iii visual access:  

כנסת במעו*בית  – must see all of it (counter-example :תנא 1 , which was partially blocked) 

פ"ר 2 : only need to see part of the *משכ (*בי כנישתא דמעו is an example)  

3 questions: about potential vs. actual visual access 

(a) פ"ר : what if he can see it while standing but wishes to eat seated – תיקו 

(b) ירמיה' ר : what if he can see it from the banks of the ravine but wishes to eat it in the ravine – תיקו 

iv דימי בש� רבי' ר : the שכינה rested in 3 places – גבעו*/נוב ,שילה  s territory (v. 8)’בנימי* and all 3 in – מקדש ,

יוס7' ר 1  s territory (vv. 2-3)’בנימי* isn’t close to שילה :

(a) answer: there was a narrow strip of *בנימי’s territory which extended to ילהש  (v. 9) 

(b) per: dispute as to whether the 3 phrases in v. 8 refer to ז"עוה  (including שילה), ב"עוה  and ימות המשיח OR 

(i) if: they refer to 1st, 2nd מקדשי� and ימות המשיח (but not שילה)  

II ברייתא presenting the chronology of the מקדשי� ( ומלכי�   – 480 years from מ"יצי  to בני* המקדש)  

a 39 :משכ* במדבר years (+1 from Exodus) – *משכ was erected on 1.1.2 

b 14 :גלגל years 

i 7 years: of conquest, per vv. 10-11 

ii 7 years of division: by parity with 7 of conquest, or else to square accounting in v. 12 

c 369 :שילה years – by elimination from 480-40-14-57 (see below for 57) 

d *57 :נב וגבעו 

i per: *ארו is taken and שילה destroyed with death of עלי (v. 13)  

ii and: *ארו stays in קרית יערי� another 20 years (v. 14) 10 under leadership of לשמוא , 1 under joint leadership of שמואל 

and 2 ,שאול under שאול and 7 under דוד while in *33 + חברו in ירושלי� in tent (v. 15), brought there by דוד when he 

moves his capital there and another 4 under שלמה (v. 16) 

 


