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118a   לשילה] באו ו'[משנה( ) 119a ( אחת חסר ושבעים מאות שלש לשילה נשתיירו ) 

 

  כד, א א"שמו :ָנַער ְוַהַּנַער ִׁשלוֹ  ה' ֵבית ַוְּתִבֵאהּו ַיִין ְוֵנֶבל ֶקַמח ַאַחת ְוֵאיָפה ְׁש�ָׁשה ְּבָפִרים ְּגָמַלּתּו ַּכֲאֶׁשר ִעָּמּה ַוַּתֲעֵלהּו . 1

  ס, עח תהלים :ָּבָאָדם ִׁשֵּכן ֹאֶהל ִׁשלוֹ  ִמְׁשַּכן ַוִּיֹּטׁש . 2

  סז, עח תהלים :ָבָחר �א ֶאְפַרִים ּוְבֵׁשֶבט יֹוֵסף ְּבֹאֶהל ַוִּיְמַאס . 3

  יג, יב דברים :ִּתְרֶאה ֲאֶׁשר ָמקֹום ְּבָכל ֹע�ֶתי� ַּתֲעֶלה ֶּפן ְל� ִהָּׁשֶמר . 4

  יד, יב דברים :ְמַצֶּוּךָ  ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ֹּכל ַּתֲעֶׂשה ְוָׁשם ֹע�ֶתי� ַּתֲעֶלה ָׁשם ְׁשָבֶטי� ְּבַאַחד ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ִאם ִּכי . 5

  כב, מט בראשית :ׁשּור ֲעֵלי ָצֲעָדה ָּבנֹות ָעִין ֲעֵלי ֹּפָרת ֵּבן יֹוֵסף ֹּפָרת ֵּבן . 6

  טז, לג דברים :ֶאָחיו ְנִזיר ּוְלָקְדֹקד יֹוֵסף ְלֹראׁש ָּתבֹואָתה ְסֶנה ֹׁשְכִני ּוְרצֹון ּוְמ�ָאּה ֶאֶרץ ּוִמֶּמֶגד . 7

  יב, לג דברים: ָׁשֵכן ְּכֵתָפיו ּוֵבין ַהּיֹום ָּכל ָעָליו ֹחֵפף ָעָליו ָלֶבַטח ִיְׁשֹּכן ה' ְיִדיד ָאַמר ְלִבְנָיִמן . 8

  ו, טז יהושע :ָינֹוָחה ִמִּמְזַרח אֹותוֹ  ְוָעַבר ִׁש�ה ַּתֲאַנת ִמְזָרָחה ַהְּגבּול ְוָנַסב ִמָּצפֹון ַהִּמְכְמָתת ַהָּיָּמה ַהְּגבּול ְוָיָצא . 9

  ז, יד יהושע :ְלָבִבי ִעם ַּכֲאֶׁשר ָּדָבר ֹאתוֹ  ָוָאֵׁשב ָהָאֶרץ ֶאת ְלַרֵּגל ַּבְרֵנעַ  ִמָּקֵדׁש ֹאִתי ה' ֶעֶבד ֹמֶׁשה ִּבְׁש�חַ  ָאֹנִכי ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֶּבן . 10

  י, יד יהושע :ָׁשָנה ּוְׁשמֹוִנים ָחֵמׁש ֶּבן ַהּיֹום ָאֹנִכי ִהֵּנה ְוַעָּתה ... . 11

  א, מ יחזקאל :ָׁשָּמה ֹאִתי ַוָּיֵבא ה' ַיד ָעַלי ָהְיָתה ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ָהִעיר ֻהְּכָתה ֲאֶׁשר ַאַחר ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְּבַאְרַּבע ַלֹחֶדׁש ֶּבָעׂשֹור ַהָּׁשָנה ְּבֹראׁש ְלָגלּוֵתנּו ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ְּבֶעְׂשִרים . 12

  יח, ד א"שמו :ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָׁשַפט ְוהּוא ְוָכֵבד ָהִאיׁש ָזֵקן ִּכי ַוָּיֹמת ַמְפַרְקּתוֹ  ַוִּתָּׁשֵבר ַהַּׁשַער ַיד ְּבַעד ֲאֹחַרִּנית ַהִּכֵּסא ֵמַעל ַוִּיֹּפל ָהֱא�ִהים ֲארֹון ֶאת ְּכַהְזִּכירוֹ  ַוְיִהי . 13

  ב, ז א"שמו: ה' ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ָּכל ַוִּיָּנהּו ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ַוִּיְהיּו ַהָּיִמים ַוִּיְרּבּו ְיָעִרים ְּבִקְרַית ָהָארֹון ֶׁשֶבת ִמּיֹום ַוְיִהי . 14

ם ָׁשִנים ֶׁשַבע ָמַל� ְּבֶחְברֹון ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּדִוד ָמַל� ֲאֶׁשר ְוַהָּיִמים . 15   יא, ב א"מל :ָׁשִנים ְוָׁש�ׁש ְׁש�ִׁשים ָמַל� ּוִבירּוָׁשַלִ

  ב, ג ב"דהי :ְלַמְלכּותוֹ  ַאְרַּבע ִּבְׁשַנת ַּבֵּׁשִני ַהֵּׁשִני ַּבֹחֶדׁש ִלְבנֹות ַוָּיֶחל . 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 (בית) and vv. 2-3 (אהל)  

c precincts: קדשי קדשים eaten inside the curtains; ים קליםקדש  and מעשר שני eaten within visual range of the (בכל הרואה) משכן 

i source (בכל הרואה): v. 4 alludes to being able to eat (but not העלאה) 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:  

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

  (is an example בי כנישתא דמעון) משכן only need to see part of the :ר"פ 2

3 questions: about potential vs. actual visual access 

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

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

iv ביר' דימי בשם ר : the שכינה rested in 3 places – מקדש ,נוב/גבעון ,שילה – and all 3 in בנימין’s territory (v. 8) 

 s territory (vv. 2-3)’בנימין isn’t close to שילה :ר' יוסף 1

(a) answer: there was a narrow strip of בנימין’s territory which extended to שילה (v. 9) 

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

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

II ברייתא presenting the chronology of the 480 – מלכים ו) מקדשים years from יצי"מ to קדשבנין המ )  

a 39 :משכן במדבר years (+1 from Exodus) – משכן 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 וגבעון 

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

ii and: ארון stays in קרית יערים another 20 years (v. 14) 10 under leadership of 1 ,שמואל under joint leadership of שמואל 

and 2 ,שאול under שאול and 7 under דוד while in 33 + חברון in ירושלים in tent (v. 15), brought there by דוד when he 

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

  


