
 "ח תשע תרומה פרשת 

 6וך  מת  1עמ'  

 

 ה יל משכן ש  

המשכן הנזכר לראשונה בפרשתנו ומוקדש לו מקום נרחב בתורה בכלל, ספר שמות בפרט, ליווה את עם    מים ראשונים: 

וסופו שהתחלף במקדש הקבע שבנה שלמה. שהרי זו אחת מהמצוות    ובהתנחלותו בארץ  ישראל בשנות נדודיו במדבר

(. סנהדרין כ ע"בולבנות את בית הבחירה )הכרית זרעו של עמלק  , לשנצטוו בני ישראל בכניסתם לארץ: למנות להם מלך

אך מסתבר שהדברים אירעו לאורך זמן רב. מינוי מלך אירע  .  המוקדשת למקדש שלמה  כך גם משתמע מהפטרת השבת

עוד כחמישים שנה    ובניית מקדש שלמה  ,יבוש הארץ בימי יהושעכלאחר  למעלה מארבע מאות שנה  אול,  מואל ושבימי ש

כמקום אשר יבחר ה' לשכן  לתפקד    . ומה בינתיים? המשכן שנעשה לכאורה זמני ולצורך שנות המדבר, המשיךי כן אחר

ֵעמֹו  בפרשת בשלח שירת הים, בפסוק: "כבר  המשאלה למקדש קבע בארץ ישראל שמובעת    .במשך זמן רבשמו   ִתטָּ ִבֵאמֹו וְּ תְּ

תָּ ה ַעלְּ ָך פָּ תְּ ִשבְּ כֹון לְּ ָך מָּ תְּ ַהר ַנֲחלָּ ֶדיָך ' ִמקְּ בְּ נּו יָּ י ּכֹונְּ ש ֲאֹדנָּ ", תחכה לא רק לארבעים שנות המדבר, אלא לארבע מאות ויותר  דָּ

 בארץ ישראל עצמה.

ֵניֶהם: פְּ ה ל  שָּ בְּ כְּ ֶרץ נ  אָּ הָּ ם ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד וְּ ינּו שָּ כ  לה ַוַישְּ ֵאל ש  רָּ שְּ ֵני י  ל ֲעַדת בְּ ֲהלּו כָּ קָּ  1(.יהושע יח א) ַוי 

י ע  יאּוהּו:ַוַיכְּ נ  יֵליֶהם ַיקְּ ס  פְּ ם ּוב  מֹותָּ בָּ ֵאל:  סּוהּו בְּ רָּ שְּ י  ֹאד בְּ ַאס מְּ מְּ ר ַוי  ַעבָּ תְּ ים ַוי  ַמע ֱאלה  לֹו ֹאֶהל    שָּ ַכן ש  שְּ ֹטש מ  ַוי 

ם:  דָּ אָּ ֵכן בָּ  2(.ס- תהלים עח נח)ש 

פְּ  ֵרת ל  שָּ יו לְּ ֶאחָּ ף ּולְּ סָּ אָּ ית ה' לְּ ר  ֵני ֲארֹון בְּ פְּ ם ל  ב שָּ יֹומֹו:ַוַיֲעזָּ ַבר יֹום בְּ דְּ יד ל  מ  רֹון תָּ אָּ יו  ...    ֵני הָּ ֶאחָּ דֹוק ַהֹכֵהן וְּ ֵאת צָּ וְּ

עֹון: בְּ ג  ה ֲאֶשר בְּ מָּ ַכן ה' ַבבָּ שְּ ֵני מ  פְּ ים ל  תּוב    ַהֹכֲהנ  ל ַהכָּ כָּ ֶרב ּולְּ עָּ לָּ יד ַלֹבֶקר וְּ מ  ה תָּ ֹעלָּ ַבח הָּ זְּ ַהֲעלֹות ֹעלֹות ַלה' ַעל מ  לְּ

ּוָּ  תֹוַרת ה' ֲאֶשר צ  ֵאל:בְּ רָּ שְּ  3.(מ- פסוקים לז  דברי הימים א פרק טז) ה ַעל י 

 מהקמת המשכן ועד מקדש שלמה  – ח-משניות ד משנה מסכת זבחים פרק יד

  . נאסרו הבמות ועבודה בכהנים  ,משהוקם המשכן  4.עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות

קדשי    :הותרו הבמות  ,באו לגלגל  5. בכל מחנה ישראלקדשים קלים    , קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים

 
אֵשי  בעת חלוקת הארץ לשבטים: "  יהושע יט נאראה אזכור משכן שילה גם ב  1 רָּ ַע ִבן נּון וְּ ר ַהֹּכֵהן ִויהֹושֻׁ זָּ עָּ ֹלת ֲאֶשר ִנֲחלּו ֶאלְּ חָּ ֵאֶלה ַהנְּ

גוֹ  ֵאל בְּ רָּ ֵני ִישְּ ַמטֹות בְּ ָאבֹות לְּ ָאֶרץהָּ ַכלּו ֵמַחֵלק ֶאת הָּ ֵני ה' ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַויְּ ִשֹלה ִלפְּ ל בְּ שילה כמרכז נזכרת פעמים לא מעטות  ".  רָּ
נראה שהמשכן עליו מצטווים בני  בספרים יהושע, שופטים ושמואל, מקצתם נראה להלן, אנחנו נתמקד בשילה כמקום המשכן.  

, לאחר שעשה שנים במדבר, מגיע סוף סוף למשכנו הקבוע ומטולטל  ות פעמים  מפורק ומורכב עשראשר  ישראל בפרשות שלנו,  
  , המשכן בשילה . האם זו הייתה מטרתו האמתית ארבע עשרה שנה בגלגל בשנים בהם כבשו בני ישראל את הארץ והתנחלו בה 

או לפחות רמז בתורה שפעמים    ? האם יש לכך אזכוררק תחנת בינייםשלכתחילה הייתה זו  או    ואילולי חרב היה נשאר עוד זמן רב,
 ?  ולהתנחל בה רבות מזכירה את השאיפה להגיע לארץ

צמד  בא  ובהמשך הפרק שם, שמכיל תוכחות קשות על כפיות הטובה של עם ישראל למן תקופת המדבר ועד ההתנחלות בארץ,    2
ר:הפסוקים: " חָּ ַרִים ֹלא בָּ ֵשֶבט ֶאפְּ ֹאֶהל יֹוֵסף ּובְּ ַאס בְּ חַ   ַוִימְּ ה ֶאת ַהר ִציֹון ֲאֶשר ָאֵהבַוִיבְּ הּודָּ ". ספר תהלים, כידוע, מאד  ר ֶאת ֵשֶבט יְּ

(,  םעימות בין שני האחים/שבטים הדומיננטיי הין השיטין של בקורת על שבט יוסף ופרגון לשבט יהודה )שוב  במצדד בבית דוד, אבל  
 עולמים.  משכן שילה לבית ההיה אולי נהפך אפשר לשמוע קו מחשבה שאילולי החטאים, 

בין משכן שילה ומקדש שלמה, עשה המשכן )בלי הארון שבעקבות חורבן שילה יצא לדרך נפרדת ושוב לא התחבר עם שאר כלי    3
שנראה להלן. פרק טז בדברי  כפי  גלגל  שהה בהמקדש, אלא במקדש שלמה(, תחנה נוספת: נב וגבעון, כשם שלפני משכן שילה  

דוד לבניית המקדש, ובהם העלאת ארון הברית להר הבית ושיכונו באוהל זמני. ראה    הימים מתאר את ההכנות הגדולות שעשה
בשחר היו    .ויביאו את ארון האלהים ויציגו אותו וגו' ויתן לפני ארון ה' וגו' ולהזכיר ולהודות: "ילקוט שמעוני שמואל ב רמז קמב 

שירו לה' כל הארץ עד ויאמרו כל העם אמן והלל    :מריםהודו לה' קראו בשמו עד אל תגעו במשיחי. בין הערבים היו או  :אומרים
אבל אהל מועד שעשה משה במדבר ומזבח הנחשת    ...   וכך היו עושים ארבעים ושלש שנים עד שהביאו שלמה לבית עולמים  .לה'

לפני   ,ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים  :שנאמר  ,שם בבמה אשר בגבעון   ,שעשה בצלאל בן חור ואש שירדה מן השמים בימי משה
 ". משכן ה' בבמה אשר בגבעון

עד חנוכת  , בשנה הראשונה של יציאת מצרים  ,ממתן תורה בחודש סיון לכאורה מיציאת מצרים בחודש ניסן )אחרי קרבן פסח(, או  4
אחי יעקב  , דרך האבות, ועשו  וצאצאיו   אבל עפ"י המדרשים הכוונה מימות אדם הראשוןהמשכן בראש חודש ניסן בשנה השנייה.  

סוף פרשת משפטים ושם "נערי ישראל" הם הבכורות  פרק כד בראה הטקס הגדול שמשה עושה ב היה בכור )בראשית רבה סג יג(.  ש
שיש אומרים שהמשיכו לשמש בקודש עד הקמת המשכן ופרשת פדיון הבכורות בלוויים ויש אומרים שפסקו מיד    -  עפ"י המדרשים 

היתר זו שבה לכאורה כל אחד היה יכול להקים במה בחצר אוהלו ולהקריב קרבן,  . בתקופת  לאחר פרשת משפטים )זבחים קטו ע"ב(
 וראויה תקופה זו לדף בפני עצמו: "עד שלא הוקם המשכן", אולי בפרשה זו בשנה האחרת.  גם נעשה העגל!

הייתה התורה לחזור    אך ראה ויקרא רבה כב ה שאנשים מישראל הוסיפו להקריב בבמות יחיד גם לאחר הקמת המשכן ולפיכך צריכה  5
ַחט ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה:ולצוות: " ַחט שֹור אֹו ֶכֶשב אֹו ֵעז ַבַמֲחֶנה אֹו ֲאֶשר ִישְּ ֵאל ֲאֶשר ִישְּ רָּ ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֹלא    ִאיש ִאיש ִמֵבית ִישְּ וְּ

ִאיש ֵשב לָּ ם ֵיחָּ ַּכן ה' דָּ ֵני ִמשְּ ן ַלה' ִלפְּ בָּ רְּ ִריב קָּ ַהקְּ ִאיש ַההּוא ִמֶקֶרב ַעמֹו: ֱהִביאֹו לְּ ַרת הָּ ִנכְּ ְך וְּ פָּ ם שָּ ֵאל    ַההּוא דָּ רָּ ֵני ִישְּ ִביאּו בְּ ַמַען ֲאֶשר יָּ לְּ
חֵ  חּו ִזבְּ בְּ זָּ ם ַלה' ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל ַהֹּכֵהן וְּ ֶדה ֶוֱהִביאֻׁ ֵני ַהשָּ ִחים ַעל פְּ ֵחיֶהם ֲאֶשר ֵהם ֹזבְּ םֶאת ִזבְּ ִמים ַלה' אֹותָּ לָּ - )ויקרא יז ג"  י שְּ

 ה(. משמע, לא קל היה לעקור את המנהג של במת יחיד. 



 "ח תשע תרומה פרשת 

 6וך  מת  2עמ'  

 

לא היה שם תקרה    .נאסרו הבמות  7, באו לשילה  6.קדשים קלים בכל מקום  ,קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים

 ,קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים  :והיא היתה מנוחה  -אלא בית של אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן  

ה בכל  שני  ומעשר  קלים  ולגבעון  8. רואהקדשים  לנוב  הבמות  ,באו  מן    :הותרו  לפנים  נאכלים  קדשים  קדשי 

באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להם עוד היתר והיא היתה    9קדשים קלים בכל ערי ישראל:   ,הקלעים

 10.לפנים מן החומה -קדשים קלים ומעשר שני  ,קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים :נחלה

 מבארת המשנה הנ"ל  –זבחים דף קיח גמרא 

"  ותביאהו בית ה' שילה" כתוב אחד אומר:    :א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן  11באו לשילה וכו'. מנא הני מילי?

ם", וכתוב אחד אומר:(שמואל א א כד) דָּ אָּ ן בָּ כֵּ לֹו אֶֹּהל ׁשִּ ַכן ׁשִּ ׁשְׁ טֹּׁש מִּ וימאס באהל  ", וכתיב: (תהילים עח ס " )ַויִּ

לא היתה שם תקרה, אלא אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן,    12, הא כיצד? " )שם(חר יוסף ובשבט אפרים לא ב 

שמר לך פן תעלה עולותיך  יה "א"ר אושעיא, דאמר קרא:  14קדשי קדשים. מנא הני מילי?   13והיא היתה מנוחה. 

בכל מקום אשר תראה אי אתה מעלה, אבל אתה אוכל בכל מקום    -  15" )דברים יב יג( בכל מקום אשר תראה

  16ואה. שאתה ר

.... 

ארבע עשרה, ז' שכבשו   -ארבעים שנה חסר אחת, ימי אהל מועד שבגלגל    -ימי אהל מועד שבמדבר  תנו רבנן:  

 17חמשים ושבע, נשתיירו לשילה ג' מאות ושבעים חסר אחת.   -ימי אהל מועד שבנוב וגבעון  .וז' שחלקו

.... 

אל: בשילה, ונוב וגבעון, ובית עולמים, ובכולן  שה מקומות שרתה שכינה על ישרוכי אתא רב דימי אמר רבי, בשל

יהו אלא בחלקו של בנימין"חופף עליו כל היום"לא שרתה אלא בחלק בנימין, שנאמר:   ...    , כל חפיפות לא 

 
בתקופת הכיבוש והחלוקה )ארבע עשרה שנים(, היה היתר די נרחב לבמות היחיד, למרות שהיה מרכז בגלגל. ראה גמרא זבחים קיז   6

 עושה )או בונה( במה לעצמו". הביטוי "מקור ומכאן  לגבי תקופה זו, מה בדיוק הותר בבמת היחיד. ע"א, ארבע שיטות חכמים
ֵניֶהם: "יהושע יח אככתוב ב  7 ה ִלפְּ שָּ בְּ ָאֶרץ ִנכְּ הָּ ם ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד וְּ ִּכינּו שָּ ֵאל ִשֹלה ַוַישְּ רָּ ֵני ִישְּ ל ֲעַדת בְּ ֲהלּו ּכָּ ". ובמסורת חז"ל היה זה ַוִיקָּ

 . , כפי שנזכר בגמרא להלןשנים של כיבוש וחלוקה 14לאחר 
  .שהיא הנחלה כמעט כמו ירושלים להלן מרכזיות הוא המנוחה ובדרגת  משכן שילה  8
, כמתואר בפרקים הראשונים  תקופת נוב וגבעון מתחילה לאחר מות עלי הכהן הגדול שבשילה ושביית ארון הקודש ע"י פלישתים  9

כשמת עלי הכהן  שניים: "ונמשכת עד בניית הבית בימי שלמה. ראה בגמרא זבחים שם שמחלקת תקופה זו ל  של ספר שמואל א,
". חורבן נב הוא המעשה הקשה שעשה שאול שהרג את כל  כשמת שמואל הרמתי חרבה נוב ובאו לגבעון  .חרבה שילה ובאו לנוב

 בדומה לתקופת הגלגל. לבמות היחיד  א פרק כב(. בתקופה זו שוב היה היתר נרחב )שמואל על שנתנו מסתור לדוד  כהני העיר 
רושלים היא הנחלה. אפשר היה לחשוב אחרת, ואכן, בגמרא זבחים קיט ע"א מובא שזו )מה שמובא במשנה( שילה היא המנוחה וי 10

". ולהלן שם גם דעות  זו שילה  -זו ירושלים, נחלה    - אומר: מנוחה  בי שמעון  רדעתו של רבי יהודה, אבל רבי שמעון סבור אחרת: "
". כך או כך, שילה  וזו שילה, רבי שמעון בן יוחי אומר: זו וזו ירושליםתנא דבי רבי ישמעאל: זו  ששתיהן גם מנוחה וגם נחלה: "

וירושלים הם תחנות הקבע ובדרגה ברורה מעל לתקופות אחרות של המשכן/מקדש, כולל תקופת המדבר. בולטת מכולן היא שיטת  
חוזרת המנוחה והנחלה של משכן  רבי ישמעאל שכבר בשילה הייתה מנוחה ונחלה, עוד לפני מלוך מלך בישראל. בתקופת ירושלים  

 שילה שאילולי שחטאו אפשר שהייתה נמשכת עוד זמן רב. 
 ? שמשכן שילה היה בנוי כפי שהיה בנוימנין לנו  11
 אוהל או בית?  12
כתוב אחד אומר ]תהילים עח ס[    :רבי פינחס בשם רבי יוסה בי רבי אילעאיהלכה יב: "  פרק אראה במקבילה בירושלמי מגילה    13

בית של אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן    ?הא כיצד  ,שכן שילה וכתוב אחר אומר ]שמואל א א כד[ ותביאהו בית ה' שילהויטוש מ
א"ר יוסי רבי    . ובלבד י' טפחים כבנין הבית והא כשם שהיה אהל מועד נטוי כך אהל שבשילה נטוי  :א"ר זעירה  . והיא היתה מנוחה

". משכן שילה הוא בית קבע, בית  ודיו ואדניו והיו הקרסים נראין מתוכו ככוכבים ברקיעבון ]שמות לט לג[ קרסיו קרשיו בריחיו ועמ
של אבנים, לא עוד קרשים כמו במשכן שבמדבר. אבל הכיסוי מלמעלה היה של יריעות המשכן שבמדבר, אליו נוספו הקרשים,  

בניין צנוע ופשוט, סמל של שילוב קבע וארעיות, בניין שהוא גם אוהל ומזכיר  הבריחים, האדנים והקרסים לדמות את רקיע השמים.  
אפשר שזו הייתה כוונת התורה האם  את אוהל מועד הראשוני ובו הארון, המנורה והשולחן וכל הכלים /שעשו משה ובצלאל.  

 לעיל.  10ה  ראה שוב שיטת ר' ישמעאל בהערמקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם"? ב"אשר אמרה: , כלכתחילה
 מנין לנו הדין של אכילת קדשי קדשים )וקדשים קלים( בתקופת משכן שילה? 14
ַצּוֶ והפסוק הסמוך שם: "  15 ם ַתֲעֶשה ֹּכל ֲאֶשר ָאֹנִכי מְּ שָּ ם ַתֲעֶלה ֹעֹלֶתיָך וְּ ֶטיָך שָּ בָּ ַאַחד שְּ ַחר ה' בְּ קֹום ֲאֶשר ִיבְּ ". משמע שגם  ךָּ ִּכי ִאם ַבמָּ

 דר "המקום אשר יבחר ה'" ולתקופה לא קצרה כפי שנראה להלן.משכן שילה היה בג
בשילה, שאולי הייתה    בירושלים, הנחלה, אפשר לאכול קדשים קלים )מעשר שני, קרבן פסח, שלמי נדבה( רק בתוך חומת העיר.  16

רואים משילה, נקודת  שים לב, לא בכל מקום שאך  שזה נשמע הרבה יותר רחב ופתוח.    ,את שילה  יםעיר פרזים, בכל מקום שרוא
המבט איננה מהמשכן החוצה, אלא בכל מקום שממנו ניתן לראות את שילה, היינו מהעולם החיצוני במבט למרכז. ראה שבח זה  

ת עלי עין, עין שלא רצתה ורת יוסף בן פרורבי אבהו אמר, אמר קרא: בן פששייך לברכת יוסף שבנחלתו העיר שילה, בגמרא שם: "
בּול  ו: "  יהושע טז". וכשחרבה שילה, קראו עליה את הפסוק ב א עיניהור שאינו שלו, תזכה ותאכל כמללזון וליהנות מדב ַסב ַהגְּ נָּ וְּ

ה ַתֲאַנת ִשֹלה חָּ רָּ  .)שבטלה(" תאנת שילה, מקום שכל הרואה אותו מתאנח עליו על אכילת קדשים שלו - ִמזְּ
 )גמרא יומא ט ע"א, ויקרא רבה כא ט(.  420שנים ומקדש שני   041מקדש ראשון עמד על מכונו  עמד המשכן בשילה. שנים   369 17
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שכינה בחלק בנימין וסנהדרי גדולה בחלק יוסף, מדמצינו בבית עולמים דשכינה בחלקו של בנימין וסנהדרין  

 18ה! בחלק יהוד

   משכן שילה בתפר בין שני בני רחל – פרשת ויגש צג יב,  בראשית רבה

אלא אמר רבי אלעזר בן    ? ארים היו לו לבנימיןווכי שני צו   )בראשית מה יד(. "  ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך "

ובנימין    .יוסף ראה ברוח הקודש ששני בית המקדשות עתידין ליבנות בחלקו של בנימין ועתידין ליחרב  :פדת

 19. עשות בחלקו של יוסף ועתיד ליחרביצואריו, ראה שמשכן שילה עתיד לה בכה על

 משכן שילה הוא "לשכנו תדרשו"  – יא-ה יםפסוק  רש"י דברים פרק יב

  - הנחלה    זו שילה:  -אל המנוחה    כל אותן ארבע עשרה שנה:  -כי לא באתם  ...    זה משכן שילה:  -לשכנו תדרשו  

 20. מעלה אמרו )פסוק ו( לענין שילה וכאן אמור לענין ירושליםל - שמה תביאו וגו' ...  זו ירושלים:

 דוד מייחל שהמקדש יהיה כשילה  – פסוק ג רש"י תהלים פרק סג

כדרך שחזיתיך במקדש משכן שילה תשבע נפשי    .כמו כאשר צמאתי לראות עוזך וכבודך  -ך וגו'  יכן בקדש חזית 

 21. במראות עזך וכבודך

 שניים וחצי השבטים מכבדים את שילה – דפסוקים יב, כ רש"י יהושע פרק כב

ר   לפי שנאסרו הבמות משנקבע המשכן בשילה:  -לעלות עליהם לצבא   בָּ דָּ ה מִּ גָּ אָּ דְׁ מחמת דאגת יראת דבר    -  22מִּ

  : שמא יאמרו .כשילכו להקריב במשכן שילה ,פן יאמרו בניכם מחר לחרף את בנינו ,כמה שמפרש .עשינו ,חרפה

 23. זו דאגנו ועשינו  -  בינינו וביניכם את הירדן והלא גבול נתן  ?מה לכם ולה'

 איסור במה בתקופת שילה  –פרשת נשא יד א, במדבר רבה 

י " קִּ חֹּקְׁ ה מְׁ הּודָּ י יְׁ ֹּאׁשִּ עֹוז ר ם מָּ ַריִּ ֶאפְׁ ַנֶשה וְׁ י מְׁ לִּ ד וְׁ עָּ לְׁ י גִּ  24. מדבר בארבעה שהקריבו באיסור במה  -  ט(  תהלים ס" )לִּ

הרהר אחר אליהו שמגלעד שהקריב באיסור במה ובנה מזבח בהר  א אדם ויושלא יב   , אמר האלהים  - "  לי גלעד "
 

רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי, והיה בנימין הצדיק  ובהמשך הגמרא שם: "  18
בנימין חופף    ."תאנת שילה  רצועה היתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין, והיינו דכתיב:כי נמי:  מצטער עליה לבלעה, ה

האח הבוגר  ,  . יהודהבה הם זולגים לתוך שטחו  ומגשר בין שני האחים הדומיננטיים מסיפור מכירת יוסף ועד ההתנחלות בארץ
, חופף עליו מהצפון )רש"י הוא אחיו בדם מאותה אם)אפרים(  . יוסף  , חופף עליו מדרום שערב את בנימין והיה מוכן לתת נפשו עליו

 בפרשת ויגש.  יהודה יוסף ובנימין . ראה דברינו יח יד(יהושע 
אמר רבי אלעזר: בכה על שני מקדשים    -כמה צוארין הוו ליה לבנימין?    -  ויפל על צוארי בנימן אחיו"ב: "מגילה טז עוכן הוא בגמרא    19

בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף,    -שעתידין להיות בחלקו של בנימין, ועתידין ליחרב. ובנימן בכה על צואריו  
 . ". אבל לא נמהר לדון בחורבן שילה, זה עוד יגיע להלן ועתיד ליחרב

פרק יב מכוונים לארבע התקופות מכניסת בני ישראל לארץ ועד בניית מקדש שלמה.  דברים  פסוקי התורה ב,  "יעפ"י פירוש רש  20
שּו  י מכוונים על משכן שילה: "-פסוקים ה רְּ נֹו ִתדְּ ִשכְּ ם לְּ מֹו שָּ שּום ֶאת שְּ ֵטיֶכם לָּ ל ִשבְּ ַחר ה' ֱאֹלֵהיֶכם ִמּכָּ קֹום ֲאֶשר ִיבְּ ִּכי ִאם ֶאל ַהמָּ

אתָּ שָּ  ה:ּובָּ ָך ה' ֱאֹלֶהיָך...  מָּ ֵתיֶכם ֲאֶשר ֵבַרכְּ ֶכם ַאֶתם ּובָּ ַלח ֶידְּ ֹכל ִמשְּ ֶתם בְּ ַמחְּ ֵני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ּושְּ ם ִלפְּ ֶתם שָּ ֵדן  ...   :ַוֲאַכלְּ ֶתם ֶאת ַהַירְּ ַוֲעַברְּ
ל    ֶכם ִמּכָּ ֵהִניַח לָּ ֶכם וְּ ִחיל ֶאתְּ ָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַמנְּ ֶתם בָּ ֶתם ֶבַטחִויַשבְּ ִביב ִויַשבְּ ֵביֶכם ִמסָּ קֹום  : "מפסוקים יא ואילך".  ֹאיְּ יָּה ַהמָּ הָּ וְּ

ם מֹו שָּ ַשֵּכן שְּ ַחר ה' ֱאֹלֵהיֶכם בֹו לְּ ראה פירוש רמב"ן במדבר טז כא, שלא מוכן לתת למשכן שילה  מקדש שלמה.    –    וכו' "  ֲאֶשר ִיבְּ
יסה לארץ ועד בנין בית המקדש בירושלים כאילו היו אלה עדיין שנות  את הכבוד הראוי לו ומשווה את כל מאות השנים מהכנ

ואני אומר בדרך סברא, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בנין בית הבחירה, שהיה הארון הולך מאהל אל אהל כגר בארץ  "  :המדבר
תדרשו ובאת שמה, עד שנתעורר    ואין השבטים מתעוררים לאמר נדרוש את ה' ונבנה הבית לשמו, כענין שנאמר )דברים יב ה( לשכנו

בדברים פרק יב. הכל על ירושלים. אך רש"י    "וכו' ". ראה גם כיצד הוא מפרש את "לשכנו תדרשו דוד לדבר מימים רבים ולזמן ארוך
ששם יהיה המשכן קבוע, ולא היה זה    -  לשכנועל הפסוק: "גור אריה  משכן שילה עמד שנים רבות וכלשון פרשן רש"י  ,  בשיטתו 

בר, וכן לא היה זה באותן י"ד שנים שכבשו ושחלקו, לא היה משכן רק מטולטל, ולא היה לו מקום קבוע, ובשילה הקימו המשכן,  במד
 ונקרא זה לשכנו". 

דוד המלך בספר תהלים מייחל לחזות בקודש ולשבוע נפש במקדש שלמה, כמו שהיה במשכן שילה. ראה פירושו גם לשיר השירים   21
זה    -אפריון עשה לו    ...  לא נתתי לו רפיון עד שהביאותיו אל משכן שילה בשביל כל זאת שעשה לי  -א ארפנו  אחזתיו ול: "פרק ג

". האם בדורות רבים שלאחר חורבן בית ראשון ושני עולים  אהל מועד שנקבע במשכן שילה עשה לו אפריון חופת כתר לכבוד 
 הגעגועים דווקא למשכן שילה הראשוני והפשוט יותר? 

ַלה' ֱאֹלֵהי יִ הפסוק המלא שם: "ראה  22 ֶכם וְּ ֵנינּו ֵלאֹמר ַמה לָּ בָּ ֵניֶכם לְּ רּו בְּ ר ֹיאמְּ חָּ ִשינּו ֶאת ֹזאת ֵלאֹמר מָּ ר עָּ בָּ ה ִמדָּ ָאגָּ ִאם ֹלא ִמדְּ ֵאלוְּ רָּ  ".שְּ
תם לסייע  מנשה כאשר השלימו את משימ שבט אנחנו בסוף ספר יהושע, פרק כב, בסיפור המזבח שהקימו בני גד ובני ראובן וחצי  23

ֶאהלאחיהם וחזרו לעבר הירדן המזרחי והקימו " ַמרְּ דֹול לְּ ֵבַח גָּ ֵדן ִמזְּ ֵבַח ַעל ַהַירְּ ". תשעה וחצי השבטים חושדים בהם שהם מבקשים  ִמזְּ
של איסור במה מיד לאחר הקמת המשכן    המידילהתנתק מעם ישראל. ראה הסיפור הזה במקור שם. מה שחשוב לנו הוא היישום  

וחצי  בשילה.   גד וראובן  מנשה שהו בארץ ישראל המערבית כל ארבע עשרה השנה של כיבוד  שבט  מכאן אנו גם למדים שבני 
. ראה טקס הפרידה של יהושע מהם בתחילת  ומכירים בחשיבותה של שילה  קיימו במלואה את התנאי שהתנה עמהם משה,  וחלוקה
 בטים על הקמת המזבח בירדן. ו. אך מיד לאחר מכן מזדעקים שאר הש-שם, פסוקים א פרק כב

 אישים שקשורים בארבעה שנזכרו בפסוק: גלעד, מנשה, אפרים ויהודה. 24

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F1
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ולי  ... "אני הוא שאמרתי לו שיעשה כך    :הקב"האמר    ...  הכרמל והקריב עליו קרבן ובית המקדש היה קיים

א"ר אבא בר    .שהקריב באיסור במה...  שלא יאמר אדם ויהרהר אחר גדעון בן יואש שהיה מן מנשה    -"  מנשה

ושור    ,ומעצי אשרה  ,והקריב בלילה  ,ובן כמרים  ,והיה זר  25ב רֵּ קָּ ׁשֶ   :ת עבר גדעון באותה שעהעבירושבע    :כהנא

אל יהרהר אדם    :אמר האלהים  .שהרי המשכן היה בשילה  ,ובאיסור במה  ,ושור נעבד  ,מוקצה לעבודת כוכבים

 26וכו'. לשמי עשה ואני הוא שאמרתי לו   ,אחריו

 פסל מיכה – אשופטים פרק יח פסוק ל פסל מיכה, שופטים

ֹלה:  ׁשִּ ים בְׁ ֱאֹלהִּ ית הָּ י ֱהיֹות בֵּ מֵּ ל יְׁ ה כָּ שָּ ה ֲאֶׁשר עָּ יכָּ ֶהם ֶאת ֶפֶסל מִּ ימּו לָּ  ַויָּשִּ

תניא, רבי נתן אומר: מגרב לשילה שלשה מילין, והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה    "ב:מסכת סנהדרין קג ע

 27מתערבין זה בזה. 

 בשילהחג המחולות  – פסוק יט שופטים פרק כא

ה   עֹּלָּ ה הָּ לָּ סִּ מְׁ ה ַהֶשֶמׁש לִּ חָּ רְׁ זְׁ ל מִּ ית אֵּ בֵּ ה לְׁ פֹונָּ צְׁ ה ֲאֶׁשר מִּ ימָּ ים יָּמִּ יָּמִּ לֹו מִּ ׁשִּ ה ַחג ה' בְׁ נֵּ רּו הִּ ֹּאמְׁ ה  ַוי ֶכמָּ ל ׁשְׁ ית אֵּ בֵּ מִּ

בֹונָּה: לְׁ לִּ ֶנֶגב  אֶתם  ...    ּומִּ יצָּ וִּ חֹּלֹות  חּול ַבמְׁ ילֹו לָּ נֹות ׁשִּ אּו בְׁ יֵּצְׁ ם  ה אִּ נֵּ הִּ וְׁ יֶתם  אִּ יׁש  ּורְׁ ֶכם אִּ ֶתם לָּ ַוֲחַטפְׁ ים  מִּ רָּ ן ַהכְׁ מִּ

ן יָּמִּ נְׁ ֶתם ֶאֶרץ בִּ ילֹו ַוֲהַלכְׁ נֹות ׁשִּ בְׁ תֹו מִּ ׁשְׁ  28. אִּ

 עלייה לרגל לשילה - סימן ה מדרש שמואל )בובר( פרשה א

לא    .(, זה אלקנה, כשהיה מדריך את ישראל ומעלה אותן לשילהיט  )קהלת ה   "כי האלהים מענה בשמחת לבו"

אלא בכל שנה ושנה היה עולה בדרך אחרת, בשביל לשמע    .לה בשנה הזאת היה עולה בשנה אחרתבדרך שהיה עו

 29". ויהי איש אחד מן הרמתים: " את ישראל להעלותן לשילה, לפיכך הכתוב מייחסו

 שמואל בסוף ימי משכן שילה  – כא-פסוקים כ  שמואל א פרק ג

 
 שהקריב. 25
אפרים מעוז  מזבח שהקים בהר עיבל! "על הראה ברשימת הארבעה, נוסף לאליהו וגדעון גם יהושע עצמו, שהוא "אפרים" בפסוק,   26

  : אמר האלהים...  והלא המשכן היה שם    ? ...למה בנה מזבח בהר עיבל  :לומר  אם בא אדם  ...ראשי זה יהושע בן נון שבא מאפרים  
וכו' ". כמו כן ברשימה דוד, שהוא "יהודה" בפסוק, כשרכש את חלקת הר הבית מידי ארונה היבוסי והקים שם    אני הוא שאמרתי לו

  : אמר האלהים...  הקריב דוד באיסור במה    אם יאמר לך אדם למה  .יהודה מחוקקי זה דוד שבא מיהודהמזבח והעלה עליו עולות: "
 ביום ירושלים.   קניית הר הביתוכו' ". ראה דברינו  אני הוא שאמרתי לו

מיכה. ראה הסיפור במקור שם. פסל מיכה לא התחיל מיד עם הקמת משכן שילה בתקופת   במקביל למשכן שילה נעשה ופעל פסל 27
ראה  יהושע אבל די בתחילת ספר שופטים, לפי שעפ"י מסורת חז"ל מעשה זה אירע בתחילת הספר )כמו גם מעשה פילגש בגבעה,  

ן המזרחי מחו בני ישראל והיו מוכנים אף  ולא בסופו כנוסח שבידינו. על המזבח שבנו שבטי עבר הירד  (סדר עולם רבה פרק יב
". אולי זה ההבדל בין תקופת יהושע  והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה מתערבין זה בזהלצאת למלחמה, אבל על כך לא מחו "

ֵקִנים ֲאֶשר  : "לא  יהושע כדוהשופטים. ראה   ֵמי ַהזְּ ֹכל יְּ ַע וְּ הֹושֻׁ ֵמי יְּ ֵאל ֶאת ה' ֹּכל יְּ רָּ עּו ֵאת  ַוַיֲעֹבד ִישְּ דְּ ַע ַוֲאֶשר יָּ הֹושֻׁ ֶהֱאִריכּו יִָּמים ַאֲחֵרי יְּ
ֵאל רָּ ִישְּ ה לְּ שָּ ל ַמֲעֵשה ה' ֲאֶשר עָּ שופטים  הפסוק בפרשת פסל מיכה,  ראה  ", וכן הפסוקים החותמים את שופטים פרק ב. לעומתם,  ּכָּ

ֵעינָּ : "ו  יז ר בְּ ֵאל ִאיש ַהיָּשָּ רָּ ִישְּ ֵהם ֵאין ֶמֶלְך בְּ ". אך כשנחרבה שילה פסק משום מה גם פסל מיכה, כפי שהפסוק מעיד יו ַיֲעֶשהַביִָּמים הָּ
" שמזוהה עם חורבן שילה. ושם הוא מתעכב על כך שעלי  עד יום גלות הארץעל כך. ראה פירוש רד"ק על פסוק אחד קודם שם: " 

 הקדשנו דף מיוחד בדפים המיוחדים.  ולפסל מיכה.  לא מחה על כך וגם לא שמואל. ראה פירושו שם
בפרשת וירא. תקנת הנשארים משבט    בין סדום לפילגש בגבעהמפסל מיכה לסיפור הקשה של פילגש בגבעה עליו הרחבנו בדברינו   28

:  שלושה השבטיםהתחברו  בנימין הייתה לחטוף נשים משבט יוסף ששילה היא בנחלתו )אח"כ נטמע שבט בנימין בשבט יהודה, שוב  
על חג   . מסיפור זה אנו למדיםפי שהזכרנו לעילגם אירוע זה מועתק לתחילת תקופת השופטים ע"י חז"ל כ(.  יוסף יהודה ובנימין

שבו יצאו בנות ישראל לחולל  . חג  פרשת באבנושא זה בדברינו  ראה  היינו פעם בשנה,  ",  מימים ימימה", המתקיים  לה' בשילה
בכרמים. חג שהשתמר גם בימי בית ראשון ואולי גם בית שני ונקשר עם יום הכיפורים וט"ו באב )היינו פעמיים בשנה(, ככתוב  

באב וכיום הכפורים שבהן    לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר   :אמר רבן שמעון בן גמליאל: "משנה ח  מסכת תענית פרק דב
:  רש"י דברי הימים ב י טוראה גם  בט"ו באב.    יום שהותרו שבטיםראה דברינו  ".  וחולות בכרמים... בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן 

לה כדכתיב )סוף שופטים( והנה חג לה' בשילה מימים ימימה במסילה העולה מבית אל שכמה ושכם עיר קטנה סמוכה לשי " ...  
ולכבוד משכן שילה נאספים לשכם שהוא ראוי לאסיפת בני אדם וסמוכה לשילה וכשנאספים בשכם    .וכתיב בירמיה משכם ומשילה 

והפסוק מדבר  רים ק"מ בין שילה ובין שכם,  ". היום אנו יודעים שיש מרחק של כעשאז יסור שבט מיהודה ששם המלכות נחלקה
עכ"פ קרבה זו יכולה להפחית מהביקורת של מדרש במדבר רבה לעיל על יהושע. שכם ושילה הם כמרכז  על המסילה העולה לשכם.  

 )רוחני( אחד. 
אך דא עקא שמיד  ספר שמואל פותח בתיאור קיום מצוות עלייה לרגל שקיים אלקנה אבי שמואל, מצווה שהמדרש מעצים ומפאר.    29

בנערותו של שמואל הקיץ הקץ על משכן שילה ונשבה ארון ה'. כנגד חסידותו של אלקנה מוצגים חטאיו של בית עלי הכהן הגדול  
ֱאֹלִהיהאחרון ששירת בשילה ובניו. ראה שם בתחילת המדרש, הפסוק המלא בקהלת ה יט: " יו ִּכי הָּ ֵמי ַחיָּ ֹּכר ֶאת יְּ ֵבה ִיזְּ ם  ִּכי ֹלא ַהרְּ

ַחת ִלבוֹ  ִשמְּ יו. המדרש חוצה פסוק זה לשניים: "ַמֲעֶנה בְּ ֵמי ַחיָּ ֹּכר ֶאת יְּ ֵבה ִיזְּ ַחת ִלבוֹ " זה עלי, – " ִּכי ֹלא ַהרְּ ִשמְּ ֱאֹלִהים ַמֲעֶנה בְּ   – " ִּכי הָּ
 זה אלקנה. אבל עפ"י סדר קורות העתים נראה שאנחנו לקראת סוף ימי משכן שילה. 

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%A4%D7%A1%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%92%D7%A9-%D7%91%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%941
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%941
https://www.mayim.org.il/?holy-event=%d7%98%d7%95-%d7%91%d7%90%d7%91
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ַבע ר ׁשָּ אֵּ ַעד בְׁ ן וְׁ דָּ ל מִּ אֵּ רָּ שְׁ ל יִּ יא ַלה':  ַויֵַּדע כָּ בִּ נָּ ל לְׁ מּואֵּ ן ׁשְׁ י ֶנֱאמָּ ל    כִּ מּואֵּ ה ה' ֶאל ׁשְׁ לָּ גְׁ י נִּ ֹלה כִּ ׁשִּ אֹּה בְׁ רָּ הֵּ ַויֶֹּסף ה' לְׁ

ַבר ה':   דְׁ לֹו בִּ ׁשִּ  30בְׁ

 חורבן שילה בהשוואה לחורבן המקדשים  – הלכה א תלמוד ירושלמי מסכת יומא פרק א

מצאנו    .את המועדות ומחללין את הקדשיםמצאנו שלא חרבה שילה אלא שהיו מבזים    :ר' יוחנן בר תורתא אמר

אבל בשני מכירין אנו    .ומגלי עריות ושופכין דמיםכוכבים ומזלות  שלא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדי  

אלא שהיו אוהבין את הממון    ,שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן  ,אותם

 31. קשה היא שנאת חנם שהיא שקולה כנגד ע"א וגילוי עריות ושפיכות דמיםו .ושונאין אלו לאלו שנאת חנם

 אוהליך יעקב  –פרשת נשא יב יד   במדבר רבה

זה    -"  טובו אהליך משכנותיך ישראל" )במדבר ד ה(. "מה    מה טובו אוהליך יעקבזהו שכתוב: "  32". המשכן"

מועד שבמדבר   וגבעוןושבגלגל  אוהל  ובנוב  " ושבשילה  ישר.  קורא משכנותיך אלא    -"  אל משכנותיך  תהי  אל 

,  יטש משכן שילה"ו  :שנאמר  ?, משכן מנין.תמשכנו ע"י ישראל בעת שחטאונמקדש  השהמשכן ו  -  יָךֶת נֹוֹוכׁשְׁ מַ 

אדם    ,צאן מרעיתי"ואתן צאני,    ":אדם"שנקראו    ,שנתמשכן ע"י ישראל  -(  ס  )תהלים עחאוהל שיכן באדם"  

חבול  "  :ואומר  , (יא  )איכה ד"  שפך חרון אפו ויצת אש בציון"  :נאמרש  ?המקדש מנין" )יחזקאל לד לא(.  אתם

" )שמות  אם חבול תחבול שלמת רעךומקדש שני. כמו שאתה אומר: "זה מקדש ראשון    -(  ז  )נחמיה א  "חבלנו לך 

אמור להם לישראל שיעשו לי משכן שאם יחטאו יהא    :למשה  הקב"השכך אמר לו    , לכך נקרא משכן  כב כה(.

 33ידיהם.מתמשכן על  

 מי זה "שילה" בברכת יעקב ליהודה   – פסוק י אבן עזרא בראשית פרק מט

... "עד כי יבוא    לת מלכות יהודהילא יסור שבט גדולה מיהודה עד שבא דוד שהוא תח   -  "לא יסור שבט מיהודה"

קץ    -כי יבוא    עד  :)ויקרא כב ז(, או  "ובא השמש" יש מי שפירש אותו על עיר שילה, ויפרש יבוא כמו    שילה" ...

)שם, ע(, גם זה איננו    "ויבחר בדוד עבדו" עח ס(, ואחר כן:    לים )תה  "ויטוש משכן שילה"  :שילה, כי כן כתוב

 34רחוק. 

 
ומותו של  שמואל א בו נחתם גורלו של בית עלי וגורל המשכן בשילה. שביית ארון הברית בסוף ימי עלי    ם פרק ג בספרמסתייככה    30

עם סופו של משכן שילה. שמואל היה נער בעת חורבן שילה. עלייתו של שמואל כנביא    ,בגישת המדרשים והפרשנים  יםמתחברעלי,  
)חמישים ושלוש שנים    לתו של שמואל הוא בתקופת נב וגבעוןמתרחשת בעת ששילה כבר חרבה ומעמד הכהונה יורד. עיקר פעו

. אבל מעט הזמן ששהה שמואל במקדש שילה הספיק לו לקבלת שפע נבואתו  בגמרא זבחים לעיל ושמואל חי חמישים ושתיים שנה(
אורה והיו בישראל  לו  והנה אחרי שחלה הנבואה על שמואל נתמלא הבית כ"  ג:  אברבנאל שמואל א כח. ראה  וממנה גם לבני נביאים 

בהם יעבור המשכן )בלי ארון הקודש( לנב, שמואל  . משילה מקבל שמואל את נבואתו לשנים הבאות  "באמצעותו נביאים הרבה
, שמואל יקרע את המלוכה  עיר הכהנים בידי שאולנב  לגבעון אחרי הרג  ימליך את שאול למלך ראשון על ישראל, המשכן ינדוד  

 שמואל הוא נביא בין שני בתים.  .בנו בית המקדש שבנה שלמהבניין לה את הר הבית ויעסוק בהכנות משאול וימליך את דוד שיקנ
סוף דבר חרבה שילה, אבל על רקע אזכור חורבן שני בתי מקדש הקבע, נשמע כאילו עוונה היה קל ורחוק יותר. ראה מקור דרשה   31

: "גילוי  יומא ט ע"אאת ביזוי המועדות. ובבבלי    בא הירושלמי ומוסיףשם עוונה הוא רק "ביזיון קדשים".  זו בתוספתא מנחות יג כב  
חורבן שילה משמש אזהרה לאנשי בית ראשון ע"י  עריות ובזיון קדשים. שכולם פירושים שונים לחטאיהם של בני עלי. כך או כך,  

ִשילוֹ יב, יד: "  ירמיהו זירמיהו הנביא. ראה   קֹוִמי ֲאֶשר בְּ כּו נָּא ֶאל מְּ ִשיִתי לֹו    ִּכי לְּ אּו ֵאת ֲאֶשר עָּ ה ּורְּ ִראשֹונָּ ם בָּ ִמי שָּ ִתי שְּ ֲאֶשר ִשַּכנְּ
ֵאל: רָּ ַעת ַעִמי ִישְּ ֵני רָּ ַלֲאבֹוֵתי...    ִמפְּ ֶכם וְּ ַתִתי לָּ קֹום ֲאֶשר נָּ ַלמָּ ִחים בֹו וְּ יו ֲאֶשר ַאֶתם ֹבטְּ לָּ ִמי עָּ א שְּ רָּ ִשיִתי ַלַבִית ֲאֶשר ִנקְּ עָּ   ֶכם ַּכֲאֶשר וְּ

ִשלוֹ  ִשיִתי לְּ ֵהל ּכָּ ". והעם כועס עליו: " עָּ ִעיר ַהֹזאת ֶתֱחַרב ֵמֵאין יֹוֵשב ַוִיקָּ הָּ ֶיה ַהַבִית ַהֶזה וְּ ִשלֹו ִיהְּ ֵשם ה' ֵלאֹמר ּכְּ ם  ַמדּוַע ִנֵביתָּ בְּ עָּ ל הָּ
ֵבית ה' יָּהּו בְּ מְּ . אבל ראה מי הוא  הכהן מענתות   ודי לירמיהט(. נראה שאזכור שילה לאנשי בית ראשון הוא ייח   ירמיהו כו " )  ֶאל ִירְּ

שמנבא נבואה קשה על שלמה והבית אשר בנה? אחיה השילוני! )מלכים ב פרק יא(. האם מקרי הוא שנבואה זו נאמרת מפי תושב  
 ? )או מי שמוצא משפחתו משילה( שילה

יֹום ַּכלוֹ : "פרק ז פסוק א  במדבר פרשת נשאהדרשה היא על הפסוק ב 32 ִהי בְּ ןַויְּ ּכָּ ִקים ֶאת ַהִמשְּ הָּ  וכו' ".   ת ֹמֶשה לְּ
מה טובו אהליך יעקב משכנותיך  הו שאומר הכתוב:  ויהי ביום כלות משה. ז: " מדרש תנחומא )בובר( פרשת נשאראה מקבילה ב  33

כן אלא  אלא מה טובו אהליך אלו אהלי משכנותיך, אל תהי קורא    ?אם אהליך למה משכנותיך, ואם משכנותיך למה אהליך  -  ישראל
ּכוֹ  תדע לך שהוא כן, כשחטאו    .אמור לישראל שיעשו לי משכן, שאם יחטאו שיהא מתמשכן על ידיהם   : א"ל הקב"ה למשה.  ֶתיָךנוֹ ַמשְּ

  . ש משכן שלו אהל שיכן באדם )תהלים עח ס(, זה המשכןוויט  ? שמע אלהים ויתעבר )תהלים עח נט(, מה כתיב אחריו  ? מה כתיב
בכי לאסף נהי לאסף  ...    מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך". ובאיכה רבה ד יד: "ן על ישראלשלא נעשה אלא שיהא מתמשכ

חמתו   ב"המזמר אני ששפך הק  :אמר להם  ? ...יושב ומזמר  ההמלך הפך חופתו של בנו ואת  ? ...קינה לאסף, ומה אומר מזמור לאסף
, המשכן, האהל, המקדש, אינם אלא אבנים, יריעות ועצים.  ". בעידנא דריתחאעל העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל

בפרשת   שכנות שני מועל המשכן המתמשכן, ראה דברינו  מוטב יאבדו אלה ולא בני האדם. וכל זה מפי פסוק בברכת בלעם דווקא.
 פקודי. 

שילה נזכרת גם בברכת יעקב ליהודה ושאלה ראשונה היא אם בכלל הכוונה כאן למקום שילה שאנחנו עוסקים בו. חז"ל פירשו    34
מעלה את  את העניין על המשיח שאחד משמותיו הוא שילה )סנהדרין צח ע"ב, בראשית רבה צח ח, איכה רבה א נא(. אבן עזרא  

שילה, יגיע תורה של מלכות יהודה. ראה בדומה    תרדלה המקום ומקשר את הפסוק לנושא שלנו: כאשר  אפשרות שמדובר בשיה
עד כי יבא שילה. עד כי יבא ויתכסה כבוד שילו, כמו ובא השמש )ויקרא כב  : "שכל טוב )בובר( בראשית פרשת ויחי פרק מטפירוש 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA
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 וויכוח עם הנוצרים – פסוק י רשב"ם בראשית פרק מט

:  יבנתקבצו שם להמליך רחבעם כדכת ...  קבוצת האומות שהיו כפופים תחת שלמה אביו    -   " ולו יקהת עמים"

ויאסוף יהושוע  "   :ביהושוע  יב. ושכם אצל שילה כדכת" וילך רחבעם שכמה כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו "

. וגם  "מבית אל שכמה למסילה העולה    הנה חג י"י בשילה וגו'"  :וגם בשופטים...    " את כל שבטי ישראל שכמה

ביב האלה אשר עם שכם הראויה  . וקרקע חלקה היה בשכם ס"לו ומשמרוןיויבאו האנשים משכם מש"  :בירמיה

ופשט זה תשובה למינין. שאין כתוב כי אם שילה    35להתקבץ שם בני אדם ולכבוד משכן אשר בשילה הסמוך שם.

  36כאן כדברי העברים ולא שליח כדברי הנוצרים.  ובולא "שלו" כת ...  שם העיר

 שבת שלום  

 מחלקי המים 

 

 שילה הקדומה 

 

 

 
שכן באדם )תהלים עח ס(, וסמוך ליה ויבחר בדוד עבדו )שם שם ע(,   ז(, דהיינו לשון שקיעה, וכן הוא אומר ויטוש משכן שילו אהל

 ". ולאחר שינטש משכן שילה מיד: לו יקהת. למלך שיהודה מעמיד
ושכם עיר קטנה סמוכה לשילה כדכתיב לעיל: "  82שהבאנו בהערה    ב י טופה הולך רשב"ם בדרך פירוש רש"י סבו בדברי הימים    35

ולכבוד משכן    .משכם ומשילה  :וכתיב בירמיה  , לה מימים ימימה במסילה העולה מבית אל שכמה)סוף שופטים( והנה חג לה' בשי
".  שילה נאספים לשכם שהוא ראוי לאסיפת בני אדם וסמוכה לשילה וכשנאספים בשכם אז יסור שבט מיהודה ששם המלכות נחלקה

 ביא אותו לפירוש דחוק זה?רשב"ם על התפוררותה. מה מאילו אבל רש"י מפרש על כינון מלכות בית דוד ו
הפולמוס עם הנוצרים שאמצו את השם שילה בברכת יעקב ליהודה, למשיחם. כאבן עזרא, גם רשב"ם מפרש את שילה שבברכת  זה    36

. שילה הוא שכם  , כמו הוויכוחים עם הנוצריםיעקב ליהודה כשם מקום העיר שילה, אבל מסיבות שאולי לא הטרידו את אבן עזרא
כנסות השבטים בעת עליית רחבעם לשלטון אחרי מות שלמה. יעקב בברכתו רצה להצניע את התחלת נפילת בית  הוא מקום הת

עיקר הגדולה של יהודה שמדוד עד רחבעם פירש, אבל חוסר הגדולה ]לא[ רצה לפרש, אלא מכללו של מקרא אתה מדקדק  דוד: "
ית ראשון, בא בתגובה לשימוש שעשו הנוצרים בברכה זו של  ". פירוש זה החוזר אל תקופת השופטים ובשמשילה ואילך נתמעטה

טוען רשב"ם,  . שילה הוא שם של מקום,  )ואולי גם הכירו את פירושי חז"ל על שילה שהוא אחד משמותיו של המשיח(  יעקב ליהודה
 גם אם מדובר בהתחלת התפוררות שלטון בית דוד.  


