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ההבדל בין שילה לירושלים
משנה :אין בין שילה לירושלים ,אלא שבשילה אוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה )בכל מקום שיוכל

לראות משם את שילה( ובירושלים לפנים מן החומה .וכאן וכאן קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים .קדושת
שילה יש אחריה היתר )כשחרבה שילה הותרו הבמות( ,וקדושת ירושלים אין אחריה היתר.
)י' א'( )שקיל וטרי לגבי קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא ,ואמרינן( תנאי היא ,דתנן:
אמר רבי אליעזר :שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל ,וקלעים לעזרה .אלא שבהיכל בונין מבחוץ,
ובעזרה בונין מבפנים.
ואמר רבי יהושע :שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית ,אוכלין קדשי קדשים אף על פי שאין קלעים,
קדשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה .מפני שקדושה ראשונה ,קידשה לשעתה ,וקידשה לעתיד
לבוא.
מכלל דרבי אליעזר סבר :לא קידשה לעתיד לבוא.
אמר ליה רבינא לרב אשי :ממאי? דלמא דכולי עלמא קדושה ראשונה קידשה לשעתה ,וקידשה לעתיד לבוא.
ומר מאי דשמיע ליה קאמר ,ומר מאי דשמיע ליה קאמר .וכי תימא קלעים לרבי אליעזר למה לי? לצניעותא
בעלמא.
אלא ,כי הני תנאי ,דתניא :אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי :למה מנו חכמים את אלו? 1שכשעלו בני הגולה מצאו
את אלו וקידשום .אבל הראשונות ,בטלו משבטלה הארץ .אלמא קסבר :קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא
קידשה לעתיד לבוא.
ורמינהו :אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי :וכי אלו בלבד היו? והלא כבר נאמרִ ׁ " 2ש ׁ ּ ִשים ִעיר ָ ּכל ֶח ֶבל ַא ְרגּ ֹב" ,וכתיב
" ָ ּכל ֵא ֶ ּלה ָע ִרים ְ ּבצֻ רֹת חוֹ ָמה גְ ב ָֹהה" ,אלא למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו ומנאום) .י'
ב'( ולא אלו בלבד ,אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון ,כל המצוות
הללו נוהגין בה ,מפני שקדושה ראשונה ,קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא.
)י' ב'( קשיא דרבי ישמעאל אדרבי ישמעאל!
תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל ברבי יוסי.
ואיבעית אימא :הא רבי אלעזר בר יוסי אמרה .דתניא :רבי אלעזר ברבי יוסי אמרֲ " :א ׁ ֶשר ]לא[ לוֹ ח ָֹמה" ,אע"פ
שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן.

 .1עיירות נמנו בפרק בתרא דערכין לענין בתי ערי חומה ,לומר שהיו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון ,ואין שם יותר מתשעה .ולמה
מנאום ,והלא הרבה היו שם ,והתם נמי תנן :וכל כיוצא בהן .רש"י.
 .2דברים ,פר' דברים ,ג,ד.
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שיטות הראשונים
שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית :פסקו רוב ככל הראשונים ,כדעת רבי יהושע ,שמקריבין אע"פ שאין בית.
והנכנס לשם ,חייב כרת .וביאר הרמב"ם ששונה קדושת המקדש וירושלים משאר ארץ ישראל ,שהיא מפני השכינה,
ושכינה אינה בטלה 3.ודעת הראב"ד שאפילו למאן דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבא ,לא אמר אלא לשאר ארץ
4
ישראל; אבל לירושלים ולמקדש לא אמר .לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת.
הקרבה בזמן הזה :כתב בעל כפתור ופרח ,אחר שהענין כן ,הנכנס היום ,שאנו טמאים ,במקום הבית ,חייב כרת .והסכים
בזה מה"ר ברוך ז"ל )בעל ספר התרומה( .גם כי אמר אלי בירושלם ,כשהבאתי אליו זה הספר לעבור עליו ולהגיהו ,שרבינו
יחיאל דפריש ז"ל אמר לבא לירושלם ,והוא בשנת שבע עשרה לאלף הששי ,ושיקריב קרבנות בזמן הזה 5.והחינוך
6
כתב ,שאין חיוב להקריב קרבן בבית המקדש עכשיו שהוא חרב.

שה ְ ּבכָ ל ֵאלּ ּו וְ כַ ֵּס ֶדר ַה ֶּזה  -ל ֹא נִ ְת ַקדֵּ ׁש ִקדּ ו ּׁש ָ ּגמוּר .וְ זֶ ה ׁ ֶש ָע ָ ׂ
 .3זה לשון הרמב"םּ ָ " :כל ָמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא נַ ֲע ָ ׂ
שה ֶעזְ ָרא ׁ ְש ֵּתי ּתוֹדוֹ ת  -זֵ כֶ ר הוּא
שיו נִ ְת ַקדֵּ ׁש ַה ּ ָמקוֹ םֶ ׁ ,שלּ ֹא ָהיָ ה ׁ ָשם ל ֹא ֶמלֶ ְך וְ ל ֹא או ִּרים וְ ֻת ּ ִמים .ו ַּב ּ ֶמה נִ ְת ַקדְּ ׁ ָשה? ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ִר ׁ
שה ,וְ ל ֹא ְ ּב ַמ ֲע ָ ׂ
ׁ ֶש ָע ָ ׂ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ִּק ְּד ׁ ָש ּה ׁ ְשלֹמֹה,
ְ
ׁ ֶש ִהיא ִק ְּד ׁ ָשה ָה ֲעזָ ָרה וִ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם לִ ׁ ְש ָע ָת ּה ,וְ ִק ְּד ׁ ָשה אוֹ ָתן לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א .לְ ִפ ָיכך ַמ ְק ִר ִיבין ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת ֻ ּכ ָ ּלן ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ַ ּביִת ָ ּבנ ּוי ...וְ לָ ּ ָמה
ש ָר ֵאל לְ ִענְ יַ ן ׁ ְשבִ ִיעית ו ַּמ ַע ְ ׂ
אשוֹ נָה ִקדְּ ׁ ַש ָּתן לֶ ָע ִתיד לָ בוֹא ,וּבִ ְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ ְש ָאר ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
אוֹמר ַ ּב ּ ִמ ְקדָּ ׁש וִ ירו ׁ ָּשלַ יִם ׁ ֶש ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ִר ׁ
שרוֹת וְ כַ ּיוֹ צֵ א ָ ּב ֶהן
ֲאנִ י ֵ
אוֹמר" :וַ ֲה ׁ ִש ּמוֹ ִתי ֶאת
ל ֹא ִקדְּ ׁ ָשה לֶ ָע ִתיד לָ בוֹא? לְ ִפי ׁ ֶש ְּק ֻד ׁ ּ ַשת ַה ִּמ ְקדָּ ׁש וִ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם ִמ ְּפנֵי ַה ׁ ּ ְשכִ ינָ ה ,ו ׁ ְּשכִ ינָ ה ֵאינָ ּה ְ ּב ֵטלָ ה; וַ ֲה ֵרי הוּא ֵ
עוֹמ ִדיןֲ .א ָבל ִח ּיוּב ָה ָא ֶרץ ַ ּב ׁ ּ ְש ִב ִיעית ו ַּב ַּמ ַעשְׂ רוֹ ת ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא
וֹמ ִמין ּ ִ -ב ְק ֻד ׁ ּ ָש ָתן ֵהם ְ
ִמ ְקדְּ ׁ ֵש ֶיכם" )ויקרא כו,לא( ,וְ ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמיםַ :אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ׁ ּש ְ
יהם ּ ָ -ב ַטל ַה ִ ּכבּ ו ּׁש ,וְ נִ ְפ ְט ָרה ִמן ַה ּתוֹ ָרה ִמן ַה ּ ַמ ַע ְ ׂ
נָה ֶא ֶרץ
שרוֹת ו ִּמן ַה ׁ ּ ְשבִ ִיעיתֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאי ּ
יד ֶ
ִמ ְּפנֵי ׁ ֶשהוּא ִ ּכבּ ו ּׁש ַר ִ ּבים; וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִּנלְ ְק ָחה ָה ָא ֶרץ ִמ ֵ
ְ
ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל .וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ָעלָ ה ֶעזְ ָרא וְ ִקדְּ ׁ ָש ּה ,ל ֹא ִקדְּ ׁ ָש ּה ְ ּבכִ בּ ו ּׁש ֶא ָ ּלא ַ ּב ֲחזָ ָקה ׁ ֶש ֶה ֱחזִ יק ּו ָ ּב ּה ,וּלְ ִפי ָכך ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶה ֱחזִ יק ּו בּ וֹ עוֹלֵ י ָ ּב ֶבל וְ נִ ְת ַקדֵּ ׁש
ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ַשת ֶעזְ ָרא ַה ׁ ּ ְשנִ ּיָה ֲה ֵרי הוּא ְמ ֻקדָּ ׁש ַה ּיוֹ ם ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּנלְ ְק ָחה ָה ָא ֶרץ ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,וְ ַח ָ ּיב ַ ּב ׁ ּ ְש ִב ִיעית ו ַּב ּ ַמ ַע ְ ׂ
שרוֹתַ ,על ַהדֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ֵ ּב ַא ְרנ ּו ְ ּב ִהלְ כוֹ ת
ְּתרו ָּמה )א,כו(.".
 .4מקורות :רמב"ם וראב"ד )הל' בית הבחירה ו,יד-טז; ספר המצוות ,לא תעשה צ( .תוספות )זבחים ס"ב א' ,ד"ה ואחד ,עיי"ש( .יראים )סי'
רעז( .התרומה )הל' ארץ ישראל( .סמ"ג )לא תעשה שלב-שלג( .החינוך )מצווה שסב-שסג( .ריטב"א )מגילה י' ב' ,ד"ה ולענין( .כפתור
ופרח )פרק ו( .ר"ן )חי' שבועות ט"ז א' ,ד"ה ולענין( .ועוד.
 .5ואני ,מטירדתי להשלים עמו המלאכה ,לא שאלתיו מה נעשה מטומאתנו ,ואנא הכהן המיוחס .אנכי בדרך לפני שילה שב למקומי,
נזכרתי הלכה שאין לחוש על הטומאה ,כדאמרינן בתמורה פרק יש בקרבנות )י"ד א'( שקרבנות צבור דוחין את השבת ואת הטומאה,
וכו' .עיי"ש.
 .6ור' תשובתו המפורסמת של החת"ס לחותנו ,רעק"א )שו"ת חת"ס ח"ב ,יו"ד ,סי' רלו( ,שאין מניעה עקרונית להקריב בזמן הזה ,אלא
שהשלטון הישמעאלי אינו מאפשר זאת .אמנם ר' שו"ת ציץ אליעזר )ח"י ,סי' ז( .ור' מאמרו של הרב הראל דביר' ,הקרבה בלא בית –
זכות שהיא חובה' )נדפס ב'האוצר' ,יח ,אב תשע"ח ,עמ' סז-עח( .מקורות :החינוך )מצוה תמ( .כפתור ופרח )פרק ו(.

