
 

 

  

  

  

  בין שילה לירושלים ההבדל

(בכל מקום שיוכל וכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה אין בין שילה לירושלים, אלא שבשילה אמשנה: משנה: משנה: משנה: 

ובירושלים לפנים מן החומה. וכאן וכאן קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים. קדושת  לראות משם את שילה)

  , וקדושת ירושלים אין אחריה היתר. (כשחרבה שילה הותרו הבמות)שילה יש אחריה היתר 

   :דתנן ,יאתנאי ה(שקיל וטרי לגבי קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא, ואמרינן)  (י' א')

אמר רבי אליעזר: שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל, וקלעים לעזרה. אלא שבהיכל בונין מבחוץ, 

  ובעזרה בונין מבפנים. 

ין קדשי קדשים אף על פי שאין קלעים, ואמר רבי יהושע: שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית, אוכל

קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד  ,שאין חומה. מפני שקדושה ראשונה קדשים קלים ומעשר שני אף על פי

  לבוא. 

  מכלל דרבי אליעזר סבר: לא קידשה לעתיד לבוא. 

ד לבוא. קידשה לשעתה, וקידשה לעתי ולי עלמא קדושה ראשונה? דלמא דכאמר ליה רבינא לרב אשי: ממאי

לצניעותא  ?תימא קלעים לרבי אליעזר למה לי ומר מאי דשמיע ליה קאמר, ומר מאי דשמיע ליה קאמר. וכי

  בעלמא. 

ו שכשעלו בני הגולה מצא 1אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי: למה מנו חכמים את אלו? :דתניא ,אלא, כי הני תנאי

דשה לשעתה ולא קסבר: קדושה ראשונה קי בטלו משבטלה הארץ. אלמא ,אבל הראשונות .את אלו וקידשום

  קידשה לעתיד לבוא.

ל ֶחֶבל ַאְרּגֹבׁשִ " 2אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי: וכי אלו בלבד היו? והלא כבר נאמר :ורמינהו ים ִעיר ּכָ ִ , וכתיב "ׁשּ

ה" ל ֵאּלֶ ֻצֹרת חֹוָמה ְגבָֹהה ּכָ (י'  .ומנאוםלו בני הגולה מצאו אלו , אלא למה מנו חכמים את אלו? שכשע"ָעִרים ּבְ

ת וכל המצו ,שמוקפת חומה מימות יהושע בן נוןולא אלו בלבד, אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך  ב')

  קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא. , ו נוהגין בה, מפני שקדושה ראשונההלל

   קשיא דרבי ישמעאל אדרבי ישמעאל! (י' ב')

  רבי ישמעאל ברבי יוסי. תרי תנאי אליבא ד

ר "רבי אלעזר ברבי יוסי אמר:  :דתניארבי אלעזר בר יוסי אמרה.  ואיבעית אימא: הא  ", אע"פלֹו חָֹמה ]לא[ֲאׁשֶ

  שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן. 

                                                

ולמה  .ן, ואין שם יותר מתשעהעיירות נמנו בפרק בתרא דערכין לענין בתי ערי חומה, לומר שהיו מוקפות חומה מימות יהושע בן נו. 1

  ש"י.ר והלא הרבה היו שם, והתם נמי תנן: וכל כיוצא בהן. ,מנאום

  ברים, ג,ד. דברים, פר' ד. 2
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  שיטות הראשונים

 שמקריבין אע"פ שאין בית., כדעת רבי יהושע, הראשוניםו רוב ככל פסק: שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית

מפני השכינה,  שהיאאל, רארץ ישמשאר  ששונה קדושת המקדש וירושלים הרמב"ם וביאר והנכנס לשם, חייב כרת.

רץ א לא אמר אלא לשאר ,דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבא מאןשאפילו ל הראב"דדעת ו 3ושכינה אינה בטלה.

  4.כך הנכנס עתה שם אין בו כרתלפי. אבל לירושלים ולמקדש לא אמר ;ישראל

והסכים  .חייב כרת ,במקום הבית ,שאנו טמאים ,אחר שהענין כן, הנכנס היום ,כפתור ופרחכתב בעל : הקרבה בזמן הזה

שרבינו כשהבאתי אליו זה הספר לעבור עליו ולהגיהו,  ,. גם כי אמר אלי בירושלם)התרומה(בעל ספר  ז"ל מה"ר ברוךבזה 

 והחינוך 5.הששי, ושיקריב קרבנות בזמן הזה ז"ל אמר לבא לירושלם, והוא בשנת שבע עשרה לאלף יחיאל דפריש

  6.בבית המקדש עכשיו שהוא חרבכתב, שאין חיוב להקריב קרבן 

  

                                                

ה ". זה לשון הרמב"ם: 3 ֶדר ַהּזֶ ָכל ֵאּלּו ְוַכסֵּ ה ּבְ ּלֹא ַנֲעׂשָ ל ָמקֹום ׁשֶ י ּתֹודֹות  - ּכָ תֵּ ה ֶעְזָרא ׁשְ ָעׂשָ מּור. ְוֶזה ׁשֶ ׁש ִקּדּוׁש ּגָ ֵזֶכר הּוא  - לֹא ִנְתַקּדֵ

י ם לֹא ֶמֶלְך ְולֹא אּוִרים ְוֻתּמִ ּלֹא ָהָיה ׁשָ קֹום, ׁשֶ ׁש ַהּמָ יו ִנְתַקּדֵ ַמֲעׂשָ ה, ְולֹא ּבְ ָעׂשָ ה? ׁשֶ ׁשָ ה ִנְתַקּדְ לֹמֹה, ם. ּוַבּמֶ ּה ׁשְ ׁשָ ּדְ קִּ ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

ה אֹוָתן ֶלָעִתיד ָלבֹוא ׁשָ ָעָתּה, ְוִקּדְ ַלִים ִלׁשְ ה ָהֲעָזָרה ִוירּוׁשָ ׁשָ ִהיא ִקּדְ נוּ  .ׁשֶ ִית ּבָ ם ּבַ ֵאין ׁשָ י ׁשֶ ן ַאף ַעל ּפִ ּלָ נֹות ּכֻ ְרּבָ ה ... יְלִפיָכְך ַמְקִריִבין ַהּקָ ְוָלּמָ

ָאר ֶאֶרץ יִ  ת ׁשְ ַ ן ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ּוִבְקֻדׁשּ תָּ ׁשַ ה ִראׁשֹוָנה ִקּדְ ָ ֻדׁשּ קְּ ַלִים ׁשֶ ׁש ִוירּוׁשָ ְקּדָ ּמִ ֶהן ֲאִני אֹוֵמר ּבַ רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ִביִעית ּוַמַעׂשְ ָרֵאל ְלִעְנַין ׁשְ ׂשְ

ה ֶלָע  ׁשָ ֵטָלהִתיד ָלבֹוא? ְלִפי לֹא ִקּדְ ִכיָנה ֵאיָנּה ּבְ ִכיָנה, ּוׁשְ ְ ֵני ַהׁשּ ַלִים ִמּפְ ׁש ִוירּוׁשָ ְקּדָ ת ַהּמִ ַ ֻדׁשּ קְּ ּמֹוִתי ֶאת ׁשֶ ; ַוֲהֵרי הּוא אֹוֵמר: "ַוֲהׁשִ

ֹוְמִמין  ׁשּ י ׁשֶ יֶכם" (ויקרא כו,לא), ְוָאְמרּו ֲחָכִמים: ַאף ַעל ּפִ ׁשֵ ָתן ֵהם  - ִמְקּדְ ָ ְקֻדׁשּ א ֲאָבל  עֹוְמִדין.ּבִ רֹות ֵאינֹו ֶאּלָ ַעׂשְ ִביִעית ּוַבּמַ ְ ׁשּ ִחּיּוב ָהָאֶרץ ּבַ

ְלְקָחה ָהָאֶרץ ִמיֵדיֶהם  ּנִ ים; ְוֵכיָון ׁשֶ ּבּוׁש ַרּבִ הּוא ּכִ ֵני ׁשֶ ּבּוׁש  - ִמּפְ ַטל ַהּכִ ֲהֵרי ֵאיּבָ ִביִעית, ׁשֶ ְ רֹות ּוִמן ַהׁשּ ַעׂשְ ָנּה ֶאֶרץ , ְוִנְפְטָרה ִמן ַהּתֹוָרה ִמן ַהּמַ

ּה, ּוְלִפי ֶהֱחִזיקּו ּבָ ֲחָזָקה ׁשֶ א ּבַ ִכּבּוׁש ֶאּלָ ּה ּבְ ׁשָ ּה, לֹא ִקּדְ ׁשָ ָעָלה ֶעְזָרא ְוִקּדְ ָרֵאל. ְוֵכיָון ׁשֶ ׁש ִיׂשְ ֶבל ְוִנְתַקּדֵ ֶהֱחִזיקּו ּבֹו עֹוֵלי ּבָ ל ָמקֹום ׁשֶ ָכְך ּכָ

ׁש הַ  ה ֲהֵרי הּוא ְמֻקּדָ ִנּיָ ְ ת ֶעְזָרא ַהׁשּ ַ ְקֻדׁשּ ַאְרנּו ּבִ ּבֵ ֶרְך ׁשֶ רֹות, ַעל ַהּדֶ ַעׂשְ ִביִעית ּוַבּמַ ְ ׁשּ ב ּבַ ּנּו, ְוַחּיָ ְלְקָחה ָהָאֶרץ ִמּמֶ ּנִ י ׁשֶ ִהְלכֹות ּיֹום, ְוַאף ַעל ּפִ ּבְ

רּוָמה (א,כו).   . "תְּ

). יראים (סי' , עיי"שזבחים ס"ב א', ד"ה ואחדתוספות (; ספר המצוות, לא תעשה צ). טז- ידו, (הל' בית הבחירה וראב"ד מקורות: רמב"ם. 4

שסג). ריטב"א (מגילה י' ב', ד"ה ולענין). כפתור - שסבמצווה . החינוך (שלג)- שלברעז). התרומה (הל' ארץ ישראל). סמ"ג (לא תעשה 

  ופרח (פרק ו). ר"ן (חי' שבועות ט"ז א', ד"ה ולענין). ועוד. 

לא שאלתיו מה נעשה מטומאתנו, ואנא הכהן המיוחס. אנכי בדרך לפני שילה שב למקומי,  ,שלים עמו המלאכהרדתי להימט ,ואני. 5

, ת צבור דוחין את השבת ואת הטומאה) שקרבנו'א "דורה פרק יש בקרבנות (ימרינן בתמכדא, נזכרתי הלכה שאין לחוש על הטומאה

   . עיי"ש.וכו'

, אלא ן הזה(שו"ת חת"ס ח"ב, יו"ד, סי' רלו), שאין מניעה עקרונית להקריב בזמ ור' תשובתו המפורסמת של החת"ס לחותנו, רעק"א. 6

 –של הרב הראל דביר, 'הקרבה בלא בית  וור' מאמר שו"ת ציץ אליעזר (ח"י, סי' ז). אמנם ר' .אינו מאפשר זאת הישמעאלי שהשלטון

  מקורות: החינוך (מצוה תמ). כפתור ופרח (פרק ו). עח). - שהיא חובה' (נדפס ב'האוצר', יח, אב תשע"ח, עמ' סזזכות 

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'י| דף:  אפרק: 


