בקיצור  -זבחים  -קי"ח
לבריאות והצלחת
שמואל בן זכריה וקלרה אידל .מרים בת יהושע ומרתא
פתחיה בן יאיר וחנה .חגית בת שמואל ומרים
וילדיהם דרור הלל ואשר יש'
עודד בן שמואל ומרים .מעין בת אפרים ואורלי
וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה
רועי בן משה ושרה .תמר בת שמואל ומרים
לרפואת חיים שמואל בן סימה
לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה
לעילוי נשמת
אלישבע שולביץ ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץ
לעילוי נשמת
הבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן ואביבה הורביץ

מי מקריב בבמה בזמן היתר הבמות
נאמר " ,וְ ז ַָרק הַ כֹּהֵ ן ֶאת הַ דָ ם עַ ל ִמזְ בַ ח ה' ֶפ ַתח
יח ִניחֹּחַ לַה'" ,ללמד,
אֹּהֶ ל מֹועֵ ד וְ ִה ְק ִטיר הַ חֵ ֶלב ל ְֵר ַ
שרק במזבח שבעזרה העבודה טעונה כהונה ,אבל
בבמות [בזמן היתר הבמות] ,העבודה כשרה גם
בזרים ,ואפילו בעבדים.
ולדעת רבי יהודה ,אם היה כתוב זה לבדו ,היה
מקום לומר ,שאמנם בבמה העבודה כשרה
בזרים ,אבל טעונה בכורות ,כמו שהיה קודם
הקמת המשכן .ורק משום שנאמרִ " ,איׁש

כָ ל הַ יָׁשָ ר

בְ עֵ ינָיו" ,למדנו ,שהעבודה כשרה בבמה אף בזרים
שאינם בכורים.

ערל שנטמא במת מקבל הזאה
הנטמא במת ,צריך שיזו עליו שתי הזאות ממי
חטאת לטהרו ,הזאה ראשונה תהא מיום
השלישי לטומאתו ,והזאה שניה תהיה ביום
הרביעי שאחר ההזאה הראשונה[ ,כך שאם היזו
עליו פעם ראשונה ביום השלישי לטומאתו ,יזו
עליו פעם שניה ביום השביעי].
ומי שהיה ערל כשנטמא ,והיזו עליו לטהרו קודם
שנימול ,הרי זה טהור מטומאתו[ ,ומותר לגעת
בקדשים].
שכן מצינו בביאת הארץ ,שהיו רובם טמאי
מתים[ ,שמתו אבותיהם כל ארבעים שנה במדבר,

ונטמאו בהם] .והיו רובם ערלים ,ונימולו באחד
עשר בניסן ,שנאמר אחר עוברם את הירדן,
" ַויַעַ ׂש לֹו יְהֹוׁשֻׁ עַ חַ ְרבֹות צ ִֻׁרים וַ יָמָ ל ֶאת בְ נֵי ִי ְׂש ָר ֵאל
ֶאל גִ בְ עַ ת הָ ע ֲָרלֹות"[ ,ובעשרה בניסן עברו את
הירדן ,ובאותו יום היו עייפים מהדרך ,ואם כן
לא נימולו אלא למחרת].
ואף על פי שלא מלו אלא באחד עשר בניסן ,עשו
כולם את הפסח בטהרה ,שנאמרַ " ,ויַחֲ נּו בְ נֵי
ִי ְׂש ָר ֵאל בַ גִ ְלגָל ַו ַיעֲׂשּו ֶאת הַ ֶפ ַסח בְ ַא ְרבָ עָ ה עָ ׂשָ ר יֹום
ַלחֹּדֶ ׁש בָ עֶ ֶרב בְ עַ ְרבֹות ְי ִריחֹו" ,ואם כן ,על כרחך
קיבלו הזאה ראשונה בעודם ערלים ,כי אפילו
אם היתה הזאה שניה בארבעה עשר בניסן ,היתה
הזאה ראשונה בעשרה בניסן ,קודם שנימולו.

באו לשילה
לאחר ארבע עשרה שנה של כיבוש וחלוקה,
העמידו את המשכן במקום קבע בשילה ,ואז
נאסרו הבמות ,כי על היתר הבמות נאמרִ " ,איׁש
אתם עַ ד עָ ָתה ֶאל
כָל הַ יָׁשָ ר בְ עֵ ינָיו .כִ י ל ֹּא בָ ֶ
הַ ְּמנּוחָ ה" ,אבל משבאו אל המנוחה ,היא שילה,
נאסרו הבמות.
ובשילה לא היה משכן מקרשים כמו במדבר,
אלא הקירות היו מבניין של אבנים ,ורק הגג
היה מיריעות כמו במדבר[ .ודבר זה למדו
חכמים מתוך הפסוקים הבאים ,האמורים על
משכן שילה( :א) "ו ְַתבִ ֵאהּו בֵ ית ה' ִׁשלֹו" ,משמע
שהיה בית( .ב-ג) " ַו ִיטֹּׁש ִמ ְׁש ַכן ִׁשלֹו אֹּהֶ ל ִׁש ֵכן
בָ ָאדָ ם"ַ " ,וי ְִמ ַאס בְ אֹּהֶ ל יֹוסֵ ף ּובְ ֵׁשבֶ ט ֶאפְ ַר ִים ל ֹּא
בָ חָ ר" ,משמע שהיה אוהל .הא כיצד ,לא היתה
שם תקרה ,אלא בניין של אבנים מלמטה,
ויריעות מלמעלה].
קדשי קדשים היו נאכלים לפנים מן הקלעים,
כמו בשאר מקומות שהיה המשכן.
אבל קדשים קלים ומעשר שני היו נאכלים אף
חוץ לעיר ,בכל מקום שממנו היתה העיר נראית.
ונחלקו חכמים מניין הדין הזה למד:
לדעת רב אושעיא – הדין הזה למד מהכתוב,
ֹֹלתיָך ְּבכָ ל מָ קֹום אֲ ֶשר
" ִהשָ מֶ ר לְָּך פֶן ַת ֲעלֶה ע ֶ
ִת ְּר ֶאה" ,כלומר דווקא את ההעלאה אין לעשות
בכל מקום אשר תראה[ ,והוא הדין לשאר עשיות
הקרבן ,שהוקשו להעלאה ,שנאמר "ׁשָ ם ַת ֲעלֶה
ֹֹּלתיָך וְ ׁשָ ם ַתעֲׂשֶ ה"] ,אבל לאכול את הקדשים
ע ֶ
הקלים מותר בכל מקום אשר תראה ,והכוונה
לכל מקום שתראה משם את שילה.
ולדעת רב אבדימי בר חסא – יש ללמוד זאת
מהכתוב הקורא למקום הסמוך לשילה

"וְ נָסַ ב

הַ גְ בּול ִמזְ ָרחָ ה ַתאֲ נַת ִשֹלה" ,לשון

"וַ י ֶֶרב בְ בַ ת יְ הּודָ ה

ַתאֲ נִ יָה ַואֲ ִניָה" ,ונקרא כן ,על שם שכל הרואה את
שילה משם ,נזכר ששם היה מקום אכילת
קדשים ,וחרב ,ומכאן שהקדשים היו נאכלים
במקום ראיית שילה.
ולדעת רבי אבהו – זהו מה שנאמר ליוסף
יֹוסף" לשון פריה
בברכותיו של יעקב",בֵּ ן פ ָֹרת ֵּ
ורביה כלומר תתרבה מקום אכילת הקדשים
במשכן שילה שיהיה בנחלת יוסף ותהיה בכל
מקום ראיית העין וזאת על שום "בֵּ ן פ ָֹרת ֲע ֵּלי
עָ יִן" כלומר בזכות שלא רצה להסתכל בעיניו על
אשת אדוניו שאינה שלו זכה שיאכלו קדשים
בגבולו כמלא העין.
ולדעת רבי יוסי ברבי חנינא – זהו מה שנאמר
ֹלאּה ְּּורצֹון שֹכְּ ִני
ּומ ָ
ּוממֶ גֶד ֶא ֶרץ ְ
ליוסף בברכות משהִ " ,
ּולְק ְדקֹּד נְ זִ יר ֶאחָ יו"  ,על ידי
בֹואתה לְר ֹּאׁש יֹוסֵ ף ָ
ָ
ְּסנֶה ָת
רצונו שהתגבר על יצרו ,שלא להנות ממה שאינו
שלו ,זכה ,שעל ידי ראיית שילה שבנחלתו,
נאכלים קדשים גם בנחלות אחרים.

מה נחשב מקום הרואה את שילה
תנא :רואה שאמרו כל שהוא רואה ואין דבר
המפסיק בינו לבין שילה[ .אמר ליה רבי שמעון
בן אליקום לרבי אלעזר ,כגון בי כנישתא דמעון
[=בית כנסת של מעון] ,שמשם היו רואים את
שילה ,ולא היה דבר מפסיק.
אמר רב פפא :רואה שאמרו לא רואה כולו ,אלא
אפילו רואה מקצתו.
ובשני המקומות הבאים הסתפקו חכמים אם
קדשים קלים היו נאכלים:
ספק רב פפא – מקום שרואה ממנו את שילה,
בעמידה אבל לא בישיבה.
ספק רבי ירמיה – נחל ,שהעומד על שפתו רואה
משם את שילה ,אבל מתוך הנחל עצמו אינו רואה
את שילה.

מקומות ששרתה שכינה בישראל
בשלשה מקומות שרתה שכינה על ישראל( :א)
בשילה( .ב) בנוב וגבעון( .ג) בבית עולמים.
לדעת רבי – בכולם לא שרתה שכינה אלא בחלקו
של בנימין ,שנאמר,

יִׁשכֹּן לָבֶ טַ ח
"לְ בִ נְ י ִָמן ָאמַ ר י ְִדיד ה' ְ

חפֵף עָ לָיו כָל הַ יֹום ּובֵ ין כְ ֵתפָיו ׁשָ כֵן" ,ללמד שכל
עָ לָיו ֹּ
חפיפות של שכינה ,לא יהיו אלא בחלקו של
חפֵף
בנימין .שכך יש לדרוש את הכתוב הזהֹּ " .
עָ לָיו" ,זה העולם הזה ,שבכל מקום ששרתה בו
שכינה ,היה בחלקו של בנימין ,ובכלל זה ,שילה
נוב וגבעון ובית עולמים" .כָל הַ יֹום" ,אלו ימות
המשיח ,שגם המקדש העתיד בימות המשיח,
יהיה בחלקו של בנימיןּ" .ובֵ ין כְ ֵתפָיו ׁשָ כֵן" ,זה
העולם הבא ,שגם המקדש העתיד לעולם הבא,
יהיה בחלקו של בנימין[ .ואף שלא היו כל
המקומות הללו בנחלת בנימין ,מקום המקדש
שעליהם היה מנחלת בנימין ,שהיתה רצועת
קרקע נמשכת מנחלת בנימין עד מקומות המקדש
הללו ,והיתה כולה שייכת לנחלת בנימין].
ולדעת תנא קמא – המקומות הראשונים
ששרתה שכינה על ישראל לא היו מנחלת
בנימין ורק המקדש שבירושלים היה בנחלתו
חפֵף עָ לָיו" ,זה
שכך יש לדרוש את הכתוב הנ"ל " ֹּ
מקדש ראשון שהיה בנחלת בנימין" .כָל הַ יֹום",
זה מקדש שני שהיה בנחלת בנימיןּ" .ובֵ ין כְ ֵת ָפיו
ׁשָ כֵן" ,אלו ימות המשיח ,שגם המקדש השלישי,
העתיד להיות בימות המשיח ,יהיה בחלקו של
בנימין.
כשאביי אמר לפני רב יוסף ,דבר שלא היה נראה
נכון בעיניו [של רב יוסף] ,אמר ,חד ברא הוה ליה
לכייליל [=בן אחד יש לו לכייליל ,אביב של אביי] ולא
מיתקן [=ואינו הגון].

כמה שנים היה אוהל מועד בכל מקום
א .במדבר היה המשכן  39שנים.
שכן בשנה ראשונה לצאת בני ישראל ממצרים
עשה משה את המשכן ,ובשנה השניה הקימו,
שנאמרַ " ,וי ְִהי בַ חֹּדֶ ׁש הָ ִראׁשֹון בַ שָ נָה הַ שֵ נִית בְ ֶאחָ ד
הּוקם הַ ִמ ְׁשכָן" ,ובני ישראל היו במדבר
ַ
ַלחֹּדֶ ׁש
ארבעים שנה ,נמצא שהמשכן עמד במדבר
ארבעים שנה חסר אחת.
ב .בגלגל היה אוהל מועד ארבע עשרה שנה.
מאז שנכנסו ישראל לארץ ,ועד שגמרו לכבוש
אותה ולחלקה ,היה אוהל מועד בגלגל ,וארבע

עשרה שנים ארך הזמן הזה.
ללשון ראשון – יש להביא ראיה לדבר ,מדברי
כלב ,שכשבא ליהושע ,להתחיל בחלוקת הארץ,
אחר תום שנות כיבושה ,בא כלב ,ותבע את חברון
שנתנה לו ממשה ,וכך אמר כלב בדבריו" ,בֶ ן
ֹלח מֹשֶ ה עֶ בֶ ד ה' א ִֹתי
ַא ְּרבָ עִ ים שָ נָה ָאנֹכִ י בִ ְּש ַ
ִמ ָק ֵּדש בַ ְּרנֵּעַ לְּ ַרגֵּל ֶאת הָ ָא ֶרץ ָו ָאׁשֵ ב אֹּתֹו ָדבָ ר
אֹותי כַאֲ ׁשֶ ר ִדבֵר
כַאֲ ׁשֶ ר עִ ם לְבָ בִ י  ...וְּ עַ ָתה ִהנֵה הֶ חֱ יָה ה' ִ
זֶ ה ַא ְרבָ עִ ים וְ חָ מֵ ׁש ׁשָ נָה מֵ ָאז ִדבֶר ה' ֶאת הַ דָ בָ ר הַ זֶה ֶאל מֹּׁשֶ ה

יִׂש ָר ֵאל בַ ִמ ְדבָר וְ עַ ָתה ִהנֵּה ָא ֹנכִ י הַ ּיֹום בֶ ן חָ מֵּ ש
אֲ ׁשֶ ר הָ לַ ְך ְ
ּושמֹו ִנים שָ נָה" למדנו מדבריו שחלוקת הארץ
ְּ
היתה ארבעים וחמש שנה אחר שילוח המרגלים,
ומבואר בכתובים שאחר שילוח המרגלים שהו
ישראל במדבר עוד שלושים ושמונה שנה ,נמצא
שכיבוש הארץ ארך עוד שבע שנים עד שהחלו
בחלוקה ,ומתוך שלא למדנו מהכתובים אלא את
שנות הכיבוש ,ולא נתפרשו שנות החלוקה,
מסתבר ששווים היו ,ומכאן ששנות הכיבוש
והחלוקה היו ארבע עשרה.
וללשון שני – יש ללמוד ששנות הכיבוש
והחלוקה היו ארבע עשרה ,ממה שנאמר
ָלּותנּו בְּ ר ֹאש
ליחזקאל" ,בְּ עֶ ְּש ִרים וְּ חָ מֵּ ש שָ נָה לְּ ג ֵּ
הַ שָ נָה בֶ עָ שֹור ַלח ֶֹדש [עשור לחודש של שנת היובל
קרוי ראש השנה ,ואם כן דברים אלו נאמרו לו בשנת

היובל] בְּ ַא ְּרבַ ע עֶ ְּש ֵּרה שָ נָה ַא ַחר אֲ ֶשר הֻ כְּ ָתה הָ עִ יר
בְ עֶ צֶ ם הַ יֹום הַ זֶה הָ יְ ָתה עָ לַי יַד ה' ַויָבֵ א א ִֹּתי
ׁשָ מָ ה" ,שכן הכתוב הזה מלמד ,שהחורבן היה
בשנת  36ליובל[ ,ולכן ארבע עשרה שנה אחר כך
היה יובל] .ולא יתכן שתהיה שנת החורבן בשנת
 36ליובל ,אלא אם כן החלו למנות שמיטים
ויובלות ארבע עשרה שנה אחר כניסתם לארץ.
שכן הבית נבנה  480שנה אחר יציאת מצרים ,ועמד
 410שנים ,נמצא שמביאת הארץ [שהיתה ארבעים
שנה אחר יציאת מצרים] ,ועד החורבן 850 ,שנה ,שהם
בדיוק  17יובלות ,ואם חל היובל האחרון  14שנה אחר
החורבן ,על כרחך גם היובל הראשון נדחה  14שנה ,ולא
החלו למנות אלא  14שנה אחר ביאתם לארץ.

ומכאן ,שלא תם הכיבוש והחלוקה עד סוף ארבע
עשרה שנה.
ד .בנוב וגבעון היתה הבמה הגדולה חמישים
ושבע שנים.
שכן ביום מיתת עלי הכהן ,שהוא יום מלוכת
שמואל ,חרבה שילה ,ובא המזבח לנוב ,וכשמת
שמואל ,חרבה נוב [על ידי שאול] ,ובא המזבח
לגבעון ,ושהה בו עד השנה הרביעית למלכות
שלמה ,שבנה אז את הבית ,שנאמר " ַויָחֶ ל לִבְ נֹות
בַ חֹּדֶ ׁש הַ שֵ ִני בַ שֵ נִי בִ ְׁשנַת ַא ְרבַ ע לְ מַ לְ כּותֹו".
וכך הוא חשבון השנים ממות עלי ועד שנת ארבע
לשלמה:
ממות עלי עד שהביא דוד את הארון לירושלים –
 20שנה שכן אחר שגלה הארון בימי עלי ,שהה
בגלותו  20שנה ,שנאמרַ " ,וי ְִהי ִמיֹום ׁשֶ בֶ ת הָ ָארֹון
בְ ִק ְריַת יְעָ ִרים וַ י ְִרבּו הַ י ִָמים וַ י ְִהיּו עֶ ְׂש ִרים ׁשָ נָה
ַו ִינָהּו כָל בֵ ית ִי ְׂש ָר ֵאל ַאחֲ ֵרי ה'" ואז באותה שנה
כשמלך דוד בירושלים ,העלה את הארון
לירושלים[ .ובאותם עשרים שנה מלך שמואל 10
שנים לבדו ושנה אחת מלך שאול עם שמואל
ושתי שנים מלך שאול לבדו ושבע שנים מלך דוד
בחברון].
וממלוכת דוד בירושלים עד מותו –  33שנה,
שנאמר" ,וְ הַ י ִָמים אֲ ׁשֶ ר מָ לְַך ָדוִ ד עַ ל ִי ְׂש ָר ֵאל
ַא ְרבָ עִ ים ׁשָ נָה בְ חֶ בְ רֹון מָ לְַך ׁשֶ בַ ע ׁשָ נִים ּובִ ירּוׁשָ ַל ִם
ֹלׁשים וְ ׁשָ ֹלׁש ׁשָ נִים"[ .סך הכל  53שנה מאז
מָ לְַך ְׁש ִ
גלות הארון שאז חרבה שילה]
ומתחילת מלכות שלמה עד שבנה את המקדש –
 4שנים[ ,כמבואר לעיל] ,סך הכל ,מחורבן שילה
ועד בנין המקדש ,היו  57שנה ,ואלו הם ימי נוב
וגבעון.
ג .בשילה היה המשכן  369שנה.
שכן מיציאת מצרים ועד השנה הרביעית למלכות
שלמה שאז בנה את הבית היה  480שנה ,הוצא
מהם  40שנה שהיו במדבר 14 ,שהיו בגלגל ,ו57-
שהיו בגבעון .נשאר בידך  369שנה שהיה המשכן
בשילה.
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