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Holy Place: Eternal or Ephemeral? – Sources (Part One) 
 

  דברי הימים ב פרק ז פסוק ז 
ֹמה ֶאת ּתֹו ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ֵבית ְיֹקָוק ִּכי ָעָׂשה ָׁשם ָהֹעלֹות ְוֵאת ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים ִּכי ִמְזַּבח  ַוְיַקֵּדׁש ְׁש

ֹמה לֹא ָיכֹול ְלָהִכיל ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ְוֶאת ַהֲחָלִבים   : ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְׁש
 

II Chronicles 7:7 
Solomon consecrated the middle part of the courtyard in front of the temple of the LORD, 
and there he offered burnt offerings and the fat of the fellowship offerings, because the 
bronze altar he had made could not hold the burnt offerings, the grain offerings and the fat 
portions. 

 
  ל פסוק ח דברי הימים ב פרק 

ֶאת ְיֹקָוק  ַעָּתה ַאל ַּתְקׁשּו ָעְרְּפֶכם ַּכֲאבֹוֵתיֶכם ְּתנּו ָיד ַליֹקָוק ּוֹבאּו ְלִמְקָּדׁשֹו ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש ְלעֹוָלם ְוִעְבדּו
ֵהיֶכם ְוָיֹׁשב ִמֶּכם ֲחרֹון ַאּפֹו   : ֱא

 
II Chronicles 30:8 
Do not be stiff-necked, as your ancestors were; submit to the LORD. Come to his sanctuary, 
which he has consecrated forever. Serve the LORD your God, so that his fierce anger will 
turn away from you. 

 
  דברי הימים ב פרק ז 

ֹמה ַּבָּליְ ) יב(   :ָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶת ּוָבַחְרִּתי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ִלי ְלֵבית ָזַבחַוֵּיָרא ְיֹקָוק ֶאל ְׁש
  :ֵהן ֶאֱעֹצר ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוֵהן ֲאַצֶּוה ַעל ָחָגב ֶלֱאכֹול ָהָאֶרץ ְוִאם ֲאַׁשַּלח ֶּדֶבר ְּבַעִּמי) יג(
ְקָרא ְׁשִמי ֲעֵליֶהם ְוִיְתַּפְללּו ִויַבְקׁשּו ָפַני ְוָיֻׁשבּו ִמַּדְרֵכיֶהם ָהָרִעים ַוֲאִני ֶאְׁשַמע ִמן ְוִיָּכְנעּו ַעִּמי ֲאֶׁשר נִ ) יד(

  :ַהָּׁשַמִים ְוֶאְסַלח ְלַחָּטאָתם ְוֶאְרָּפא ֶאת ַאְרָצם
  :ַעָּתה ֵעיַני ִיְהיּו ְפֻתחֹות ְוָאְזַני ַקֻּׁשבֹות ִלְתִפַּלת ַהָּמקֹום ַהֶּזה) טו(
  :ָּיִמיםְוַעָּתה ָּבַחְרִּתי ְוִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשם ַעד עֹוָלם ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל הַ ) זט(
 

II Chronicles 7 
12 the LORD appeared to him at night and said: “I have heard your prayer and have chosen this 
place for myself as a temple for sacrifices. 
13 “When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land 
or send a plague among my people, 
14 if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face 
and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and 
will heal their land. 
15 Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. 
16 I have chosen and consecrated this temple so that my Name may be there forever. My eyes 
and my heart will always be there. 
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  משנה מסכת מגילה פרק ג משנה ג 
פורשין ועוד אמר רבי יהודה בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו ואין מפשילין בתוכו חבלים ואין ] ד[

והשימותי את ) ו"ויקרא כ(לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות ואין עושין אותו קפנדריא שנאמר 
  : מקדשיכם קדושתן אף כשהן שוממין עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש

 
Mishnah Megillah 3:3 
R. Yehuda said further: we do not give a eulogy in a sanctuary that has been destroyed or 
spread out bundles or set up traps or spread out fruit on the roof [to dry] or make it into a 
shortcut, as it says “I will destroy your sacred places” (Lev. 26) – their sanctity remains even 
after they are destroyed. 

 
  ] דף נב עמוד ב[ויקרא פרשת קדושים ) לקח טוב(פסיקתא זוטרתא 

השבת אף ] על) [את(מה שבת לא מן השבת אתה מתירא אלא ממי שפיקד . את שבתותי תשמרו
להר  איזו הוא מורא לא יכנס אדם. המקדש לא מן המקדש אתה מתירא אלא ממי שפיקד על המקדש

ומה לפני מלך . ו"הבית במקלו ובמנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו ולא יעשנו קפנדריא ורקיקה מק
ולמה הסמיך שמירת שבת . לפני מלך מלכי המלכים על אחת כמה וכמה. בשר ודם אינו רשאי לרוק

אף מקדש . יםלמורא מקדש ללמדך מה שבת בין בזמן שבית המקדש קיים בין בזמן שאין בית המקדש קי
והשמותי את מקדשיכם אף על פי ) ויקרא כו(וכן הוא אומר . בין בזמן שהוא קיים בין בזמן שאין קיים

  : ששממו קדושתם עליהם
 

Pesikta Zutreta Vayikra, Kedoshim 55a 
…Just like Shabbat remains in force whether or not the Temple exists, so too the Mikdash 
[keeps its status] whether or not the Temple exists. As it says “I will destroy your sanctuaries” 
(Lev 26) – even though they are destroyed their sanctity is still upon them. 

  
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף כא עמוד ב 

שכן מצינו בהר סיני שכל זמן . אדם מכבד את מקומו אלא, לא מקומו של אדם מכבדו: רבי יוסי אומר
נסתלקה , גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא+ ד"שמות ל+אמרה תורה  -שהשכינה שרויה עליו 

, וכן מצינו באהל מועד שבמדבר. במשך היבל המה יעלו בהר+ ט"שמות י+אמרה תורה  - שכינה ממנו 
הותרו זבין  -הוגללו הפרוכת . וישלחו מן המחנה כל צרוע+ 'הבמדבר +שכל זמן שהוא נטוי אמרה תורה 

  . והמצורעים ליכנס שם
 

Talmud Bavli Ta’anit 21b 
R. Yose says: A place does not bring honor to a person but a person brings honor to his place. 
So we find with Mt. Sinai that while the divine presence was dwelling upon it the Torah says: 
The sheep and cattle shall not graze upon that mountain .” When the divine presence left the 
Torah says: When the horn blasts they may go up on the mountain .” So we find with the Tent 
of Meeting in the desert – that while it was pitched the Torah says Send from the camp any 
leper [who is impure] . When the curtain was rolled away those of impure status were 
permitted to enter. 

 
  משנה מסכת עדויות פרק ח 

אמר רבי אליעזר שמעתי כשהיו בונים בהיכל עושים קלעים להיכל וקלעים לעזרות אלא שבהיכל בונים ] ו[
מבחוץ ובעזרה בונים מבפנים אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית ואוכלים קדשי 
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ה קדשה קדשים אף על פי שאין קלעים קדשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה שקדושה ראשונ
 : לשעתה וקדשה לעתיד לבא

 
Mishnah Eduyot 8:6 
Said R. Eliezer: I heard a tradition that when they were building the heikhal [the structure 
within the Temple that houses the Holy and the Holy of Holies], they would make curtains for 
the heikhal and curtains for the courtyards. But with regard to the heikhal , they would build 
from the outside in, whereas with respect to the courtyards they would build from the inside 
out. [The curtains here seem to be markers for where the eventual walls will go at leater stages 
of building. ] Said R. Yehoshua: I heard a tradition that sacrifices can be offered [on the Temple 
Mount] even in the absence of a Temple, one can eat the most sacred items even though no 
partition marks the boundary of the Temple and that one can eat the lesser sacred items and 
ma’aser sheni [the second tithe that must be consumed in Jerusalem] even though Jerusalem’s 
walls are no longer standing, because the original sanctity sanctified these places in their own 
time and for all time in the future. 

  
  פרק יא ) צוקרמאנדל(תוספתא מסכת מנחות 

ויעש מנורות זהב עשר אף על פי כן לא היו מדליקין אלא בשל משה ' עשרה מנורות זהב עשה שלמה שנ
יכה שמן המשחה את המנורה ונרותיה לבער מבערב בערב מה מנורה שעשה משה לא היתה צר' שנ

  מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא 
  

  דברים פרק יב 
ֵהי ֲאֹבֶתי ְל ְלִרְׁש ) א( ָּתּה ָּכל ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ְיֹקָוק ֱא

  :ֲאָדָמהַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַחִּיים ַעל הָ 
ֵהיֶהם ַעל ֶהָהִר ) ב( ים ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמֹקמֹות ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹיְרִׁשים ֹאָתם ֶאת ֱא

  :ָהָרִמים ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן
ֵהיֶהם ְּתַגֵּדעּון ְוִאַּבְדֶּתם ְוִנַּתְצֶּתם ֶאת ִמְזְּבֹחָתם ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת ַמֵּצבֹ ) ג( ָתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱא

  :ֶאת ְׁשָמם ִמן ַהָּמקֹום ַההּוא
ֵהיֶכם) ד(   :לֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן ַליֹקָוק ֱא
ֵהיֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת) ה( ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת  ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיֹקָוק ֱא

  :ָׁשָּמה
ֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם ּוְבֹכרֹ ) ו( ת ְּבַקְרֶכם ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה ֹע

  :ְוצֹאְנֶכם
ֵהיֶכם ּו) ז( ֶהיַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפֵני ְיֹקָוק ֱא   :ְׂשַמְחֶּתם ְּבֹכל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכ ְיֹקָוק ֱא
  :לֹא ַתֲעׂשּון ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֹעִׂשים ֹּפה ַהּיֹום ִאיׁש ָּכל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו) ח(
ֶהי ֹנֵתן ָלִּכי לֹא ָבאֶתם ַעד ָעָּתה ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל ַהַּנֲחָלה ֲאׁשֶ ) ט(   :ר ְיֹקָוק ֱא
 

Devarim 12:1-9 
1 These are the statutes and the ordinances, which ye shall observe to do in the land which the 
LORD, the God of thy fathers, hath given thee to possess it, all the days that ye live upon the 
earth. 2 Ye shall surely destroy all the places, wherein the nations worshipped… 4 Ye shall not 
do so unto the LORD your God. 5 But unto the place which the LORD your God shall choose out 
of all your tribes to put His name there, even unto His habitation shall ye seek, and thither thou 
shalt come; 6 and thither ye shall bring your burnt-offerings, and your sacrifices, and your 
tithes, and the offering of your hand, and your vows, and your freewill-offerings, and the 
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firstlings of your herd and of your flock; 7 and there ye shall eat before the LORD your God, and 
ye shall rejoice in all that ye put your hand unto, ye and your households, wherein the LORD thy 
God hath blessed thee. 8 Ye shall not do after all that we do here this day, every man 
whatsoever is right in his own eyes; 9 for ye are not as yet come to the rest and to the 
inheritance , which the LORD your God giveth thee. 

  
  משנה מסכת זבחים פרק יד 

עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקם המשכן נאסרו הבמות ועבודה ] ד[
  : בכהנים קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים קדשים קלים בכל מחנה ישראל

  : באו לגלגל והותרו הבמות קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים קדשים קלים בכל מקום] ה[
באו לשילה נאסרו הבמות לא היה שם תקרה אלא בית של אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן והיא היתה ] ו[

  : מנוחה קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה
באו לנוב ולגבעון הותרו הבמות קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים קדשים קלים בכל ערי ] ז[

  : ראליש
באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להם עוד היתר והיא היתה נחלה קדשי קדשים נאכלים לפנים ] ח[

  : מן הקלעים קדשים קלים ומעשר שני לפנים מן החומה
 

Mishnah Zevahim 14:4-8 
…When [the Israelites] came to Gilgal, it was permitted to sacrifice at regional altars…When 
they came to Shiloh, it was forbidden to sacrifice at regional altars…and it was a rest [referred 
to in Deuteronomy as the stage after which regional, non-centralized sacrifice is 
forbidden]…When they came to Nov and Giv’on, it was [again] permitted to sacrifice at regional 
altars…When they came to Jerusalem, the regional altars were forbidden and were never 
permitted again and it was an inheritance [referred to in Deuteronomy as another stage after 
which regional, non-centralized sacrifice is forbidden]. The most sacred items could only be 
eaten inside the curtains [marking the perimeter of the Temple] and lesser sacred items and 
ma’aser sheni could be eaten inside the wall [marking the perimeter of Jerusalem]. 

  
  משנה מסכת מגילה פרק א משנה יא 

אין בין שילה לירושלם אלא שבשילה אוכלים קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה ובירושלים לפנים ] יא[
מן החומה וכאן וכאן קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים קדושת שילה יש אחריה היתר וקדושת 

  : ירושלים אין אחריה היתר
 

Mishnah Megillah 1:11 
There is no difference between Shiloh and Jerusalem except that in Shiloh, lesser sacred items 
and ma’aser sheni can be eaten anywhere in sight distance, whereas in Jerusalem these must 
be eaten inside the walls….The sanctity of Shiloh is released whereas the sanctity of Jerusalem 
is never released. 

  
  פרק ג הלכה ד ) צוקרמאנדל(תוספתא מסכת סנהדרין 

שתי בצעין היה בירושלם התחתונה והעליונה התחתונה נתקדשה בכל אילו והעליונה לא ' אבא שאול אומ
קידשוה אלא כשעלו בני הגולה שלא במלך שלא באורים שלא בתומים התחתונה שהיתה קדושתה 

קדשים קלים וחברים קדשים קלים אבל לא מעשר שיני והעליונה לא היתה  גמורה עמי הארץ אוכלין בה
קדושתה גמורה עמי הארץ אוכלין בה קדשים קלים אבל לא מעשר שיני וחבירים לא קדשים קלים ולא 

  : מעשר שיני ומפני מה לא קידשוה מפני שתורפה של ירושלם משם ונוחה ליכבש משם
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Tosefta Sanhedrin 3:4 
Abba Shaul says: There were two pools i n Jerusalem, an upper and a lower. The lower pool had 
been sanctified with all of these elements, but the upper pool was only sanctified when the 
exiles returned, without a king and without the Urim and Tumim…Why didn’t they sanctify it? 
Because it was Jerusalem’s weak point, from which the city could be easily conquered. 

  
  משנה מסכת שבועות פרק ב משנה ב 

אחד הנכנס לעזרה ואחד הנכנס לתוספת העזרה שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ] ב[
אחד ובשתי תודות ובשיר ובית דין מהלכין ושתי תודות ונביא ואורים ותומים ובסנהדרין של שבעים ו

אחריהם וכל ישראל אחריהם הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת וכל שלא נעשה בכל אלו הנכנס לשם אין 
  : חייבין עליה

 
Mishnah Shevuot 2:2 
As for the boundaries of the Temple with regard to the halakhot of impurity, the same halakha 
applies to one who enters the area that was part of the original Temple courtyard and to one 
who enters the later addition to the Temple courtyard, because the additional section is 
sanctified with the full sanctity of the Temple courtyard. The mishna notes: As, additions can be 
made to the city of Jerusalem or to the Temple courtyards only by a special body comprising 
the king, a prophet, the Urim VeTummim, and the Sanhedrin of seventy-one judges, and with 
two thanks-offerings and with a special song. Once the addition to the courtyard is made by this 
body and this process, it is given the full sanctity of the original courtyard area. The mishna 
provides certain details of the consecration ceremony. And the court would move forward, and 
two thanks-offerings would be brought after them, and all of the Jewish people would follow 
behind them. When they would reach the end of the place that they desired to consecrate, the 
inner thanks-offering would be eaten and the outer one would be burned. The details of this 
ceremony will be described in the Gemara. And with regard to any addition to the Temple that 
was not made with all these ceremonial procedures, one who enters there while ritually impure 
is not liable to bring an offering if his entry was unwitting, nor to be punished with karet, 
excision from the World-to-Come, if his entry was intentional. 

  
  תלמוד בבלי מסכת זבחים דף קיט עמוד א 

זו  - נחלה , זו שילה -אל המנוחה , כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה+ דברים יב: +ר"ת
: ל"א! מעשר שני נמי ליתני: יוחנן' ל ריש לקיש לר"א. כדי ליתן היתר בין זה לזה? למה חלקן', ירושלי
וקדשים נמי דשם  פסח, אי הכי. מעשר נמי לא הואי, כיון דארון לא הוה, שם שם מארון קא ילפי - מעשר 

אף : דאמר, ש היא"ר? הא מני] דאמר לך: [ל"א! דכיון דארון לא הוה אינהו נמי לא הוו, שם מארון ילפי
, אבל חובות שאין קבוע להם זמן הכא והכא לא קרב, צבור לא הקריבו אלא פסח וחובות הקבוע להן זמן

מכלל דלרבי יהודה . עשר בהמהואיתקש מעשר דגן למ, מעשר בהמה חובות שאין קבוע להן זמן הוא
. מעשר שני ומעשר בהמה נאכלין בנוב וגבעון לדברי רבי יהודה: דהאמר רב אדא בר מתנה, אין? קרב

הוא תני לה והוא ? ובית עולמים, ונוב וגבעון, שילה: שלש בירות הן, ולאו תני רב יוסף! והא בעי בירה
כי לא באתם עד עתה אל : ר"ת]. 'וכו[לירושלים באו . דרבי יהודה' לאכילת מעשר שני ואליב: אמר לה

היתה לי נחלתי כאריה + ירמיהו יב: +ואומר, זו ירושלים - נחלה , זו שילה -מנוחה , המנוחה ואל הנחלה
 -מנוחה : ש אומר"ר; דברי רבי יהודה, העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה+ ירמיהו יב: +ואומר, ביער

: ואומר, זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה+ תהילים קלב: +ואומר, זו שילה -נחלה , זו ירושלים
אל : היינו דכתיב, זו שילה - מנוחה : ד"בשלמא למ. בציון אוה למושב לו' כי בחר ה+ תהילים קלב+
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אל הנחלה ואל המנוחה מיבעי , זו שילה - נחלה , זו ירושלים - מנוחה : ד"אלא למ, המנוחה ואל הנחלה
: תנא דבי רבי ישמעאל. אלא אפילו לנחלה נמי לא מטיתו, לא מיבעיא מנוחה דלא מטיתו: הכי קאמר! ליה

  . זו וזו ירושלים: רבי שמעון בן יוחי אומר, זו וזו שילה
 

Talmud Bavli Zevahim 119a 
…It is taught: “For you have not yet come to the rest and to the inheritance .” “To the rest”—
This refers to Shiloh. “To the inheritance”—This refers to Jerusalem. Why were they referred to 
separately? To indicate that there is a release between the two of them [i.e., between the eras 
of Shiloh and Jerusalem, it was permitted to sacrifice at regional altars]… 
A teaching in from the school of R. Yishmael: Both terms [“rest” and “inheritance”] refer to 
Shiloh. R. Shimon b. Yohai says: Both terms refer to Jerusalem. 

  
  י מסכת זבחים דף קיט עמוד א "רש

קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא הכי יש היתר בתרה דקסבר קדושה ראשונה ' ואפי - זו וזו שילה 
שמעתי שמקריבין בבית ) דף י(ובקדושת ירושלים גופה סבירא ליה דיש אחריה היתר כדאמרינן במגילה 

  .ישמעאל' חוניו בזמן הזה ואוקימנא כר
  .ועד שיבנה הבית לא נאסרו הבמות - זו וזו ירושלים 

 
Rashi there 
Both terms [“rest” and “inheritance”] refer to Shiloh—which nonetheless has a permitted 
period of regional sacrifice that follows its dominance. This view holds that the initial sanctity of 
Jerusalem was sacred for its own time but not forever after. And this view holds that even the 
sanctity of Jerusalem is followed by a period of release… 
Both terms refer to Jerusalem—[According to this view,] until the Temple was built in 
Jerusalem, the regional altars remained permitted [though the sanctity of Jerusalem was then 
final and eternal]. 

  
  י מסכת מגילה דף י עמוד א תלמוד בבל

וקא , בית חוניו לאו בית עבודה זרה היא: קסבר. שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה: אמר רבי יצחק
כי לא באתם עד + ב"דברים י+דכתיב . קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא -קדושה ראשונה : סבר

מה מנוחה יש ; מקיש נחלה למנוחה. ו ירושליםז -נחלה , זו שילה -מנוחה , עתה אל המנוחה ואל הנחלה
, אמרה! האלהים: אמר רבא. לא: אמר להו? אמרת: אמרו ליה. אף נחלה יש אחריה היתר -אחריה היתר 

קדושת שילה : דמותיב רב מרי. משום קשיא דרב מרי - ? ומאי טעמא קא הדר ביה - . וגמירנא לה מיניה
ולא היה , משבאו לירושלים נאסרו הבמות: ועוד תנן. היתר קדושת ירושלים אין אחריה, יש אחריה היתר
: אמר רבי אליעזר]+ דתנן: [ס"מסורת הש) +דתניא: (תנאי היא. והיא היתה לנחלה, להם עוד היתר

ובעזרה בונין , אלא שבהיכל בונין מבחוץ. וקלעים לעזרה, שמעתי כשהיו בונין בהיכל עושין קלעים להיכל
אוכלין קדשי קדשים אף על פי שאין , שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית :ואמר רבי יהושע. מבפנים
, קידשה לשעתה -מפני שקדושה ראשונה . קדשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה, קלעים

: אמר ליה רבינא לרב אשי. לא קידשה לעתיד לבוא: מכלל דרבי אליעזר סבר. וקידשה לעתיד לבוא
ומר מאי דשמיע ליה . וקידשה לעתיד לבוא, קידשה לשעתה - קדושה ראשונה דלמא דכולי עלמא ? ממאי
כי , אלא. לצניעותא בעלמא -וכי תימא קלעים לרבי אליעזר למה לי . ומר מאי דשמיע ליה קאמר, קאמר

שכשעלו בני הגולה מצאו את ? למה מנו חכמים את אלו: אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, דתניא. הני תנאי
קדושה ראשונה קידשה לשעתה : אלמא קסבר. בטלו משבטלה הארץ -אבל הראשונות , אלו וקידשום

  . ולא קידשה לעתיד לבוא
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Talmud Bavli Megillah 10a 
Said R. Yitzhak: I have heard that sacrifices may be offered in the Temple of Onias at the 
present day. [The Temple of Onias was a Jewish shrine located in Egypt in an area known as 
Leontopolis. It functioned for over two centuries, from the 2 nd century BCE until the year 73 
C.E., serving at least the local Jewish population of that area. It does seem that 
actual sacrifices were offered there and the Talmud here certainly assumes that such would 
have been the case. In any event, the “Temple of Onias” here is basically a stand-in for any 
sacrificial site outside of Jerusalem post-Destruction .] He was of opinion that the Temple of 
Onias is not an idolatrous shrine, and that the original holiness [of Jerusalem] applied in its time 
but was not eternally enduring. As it is written: “For ye are not as yet come to 
the rest and to the inheritance. ‘Rest’ here means Shiloh and ‘inheritance’ means Jerusalem, 
and ‘inheritance’ is put on the same footing as ‘rest’, [to show that] just as after the 
[destruction of the] ‘rest’ the high places were again permitted, so after the [destruction of the] 
‘inheritance’ they will be permitted. They said to him: Do you really say so? He replied, No. Said 
Rava: By God! he did say it and I learnt it from him. Why then did he retract? On account of the 
difficulty raised by R. Mari. For R. Mari challenged from the following: AFTER THE 
SANCTIFICATION OF SHILOH HIGH PLACES CAN AGAIN BE PERMITTED, BUT AFTER THE 
SANCTIFICATION OF JERUSALEM THERE CAN BE NO SUCH PERMISSION. We have also learnt 
further: After they [the Israelites] occupied Jerusalem, the high places were forbidden, and they 
were never permitted again, and it was the ‘inheritance’. — There is a difference of Tannaim on 
this point, as we have learnt. ‘R. Eliezer said: I have heard that when they were building the 
hekal [in the second Temple] they made curtains for the hekal and for the courtyard, the 
difference being that in the hekal they built [the walls] outside [the curtains] and in the 
courtyard they built [the walls] within [the curtains]. And R. Joshua said: I have heard that 
sacrifices may be brought even though there is no temple; that the most holy foods may be 
eaten, even though there are no curtains; and that foods of lesser sanctity and second tithe 
may be eaten even though there is no wall, because the first holiness was conferred on 
Jerusalem both for the time being and for all time.’ We infer from this that R. Eliezer was of 
opinion that it was not [at first] sanctified for all time. Said Rabina to R. Ashi: How can we draw 
this inference? Perhaps all agree that the first holiness was conferred upon it for the time being 
and for all time, and one Master reported what he had heard and the other what he had heard. 
Should you ask, in that case, why were curtains needed according to R. Eliezer, we can answer 
that they were merely for privacy. Rather [R. Yitzhak’s position] is based on the following 
Tannaitic view: ‘R. Ishmael son of R. Jose said: Why did the Sages enumerate [a specific, small 
list of walled cities subject to various Biblical rules? We know from the Bible that at one time 
there were many more such cities!] Because when the exiles returned they found these cities 
[still walled] and sanctified them; the others, however, lost their privilege when the land lost its 
sanctity. This shows that he was of opinion that the first holiness was conferred for the time 
being and not for the future. 

  
  תלמוד בבלי מסכת זבחים דף קז עמוד ב 

קדושה , יוחנן אמר חייב' ר. פטור: ריש לקיש אמר, חייב: יוחנן אמר' ר -המעלה בזמן הזה : איתמר
קדושה ראשונה קידשה לשעתה , ריש לקיש אמר פטור; ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא

 ; יהושע קמיפלגי' א ור"בפלוגתא דרד, נימא. ולא קידשה לעתיד לבא
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B. Zevachim 107b 
An amoraic dispute was stated with regard to one who offers up an offering outside the 
courtyard today, when there is no Temple: Rabbi Yoḥanan says: He is liable. Reish Lakish says: 
He is exempt. The Gemara elaborates: Rabbi Yoḥanan says that he is liable, as he holds that the 
initial consecration of the Temple sanctified it for its time and sanctified it forever, and the 
location of the Temple remains sacred even after the Temple was destroyed. Accordingly, it is 
still possible now to build an altar there and bring offerings upon it; therefore, one is liable if he 
instead offers up an offering outside the Temple courtyard area. Reish Lakish says that he is 
exempt, as he holds that the initial consecration of the Temple sanctified it for its time but did 
not sanctify it forever. Accordingly, one can no longer bring offerings there; therefore, one is 
not liable for offering up outside that area. The Gemara suggests: Let us say that Rabbi Yoḥanan 
and Reish Lakish disagree with regard to the issue that is the subject of the dispute between 
Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua. 

  
  תוספות מסכת יבמות דף פב עמוד ב 

  ח ראשונה ירושת אברהם יצחק ויעקב שניה ירושת יהושע ומשם ואילך קדשה לעולם ולא יתכן "פר
 

  תוספות מסכת יבמות דף פב עמוד ב 
ראשונה ושניה יש להם דקדושה יוסי דירושה ' יוחנן כר' י דהכא קאי ר"ר שמואל מאניוב את ר"עוד שאל ה

יוחנן דקדשה ' ס לר"קאמר הש:) זבחים דף קז(ראשונה לא קדשה לעתיד לבא ובפרק השוחט והמעלה 
י דלמעשרות ודאי לא קדשה הארץ לעתיד אבל קדושת ירושלים והבית קדשה שקדושת "לעתיד והשיב ר

אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו ) ושם: דף י(במגילה ' מחיצות קיימא כל שעה מאשר לו חומה דדרשי
זאת ) תהלים קלב(נ משום דכתיב "קודם לכן אי נמי קדושת ירושלים משום דאיקרי נחלה אין לה הפסק א

בעי למימר דקסבר רבי אליעזר קדושה ראשונה .) דף י(ק דמגילה "מנוחתי עדי עד ואתי שפיר דבפ
אית להו .) דף ד(א הכי ובריש ביצה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד ורבי יהושע אית ליה התם בהדי

יוסי סבר ' ל ר"דליטרא קציעות בטלה ואם כן סברי דתרומה בזמן הזה דרבנן ובטלה קדושת הארץ וכן לר
' ר יוסי משום ר"גרס בכל הספרים א) ושם: זבחים דף ס(קדשי קדשים ' דתרומה בזמן הזה דרבנן ובפ

בין קדושת הארץ למחיצות עוד שאלו דהכא  לעולם קסבר קדשה לעתיד אלא יש לחלק' ישמעאל כו
יוחנן ' משמע דסבר רבי יוחנן דקדושת הארץ דאורייתא ובמדרש רות משמע דהוי דרבנן דקאמר ר

י דאיכא למימר דהא דקאמר הכא ואנא דאמר "מעשרות כיון שגלו נפטרו והם חייבו עצמן מאליהן והשיב ר
י "קיימי ועוד אר' יוסי דאנדרוגינוס דמתני' שום דאליבא דריוחנן כוותיה אלא מ' יוסי לאו משום דסבר ר' כר

דאין נראה ששום חכם יאמר שקדושת הארץ בזמן בית שני למעשרות ולכל מצות התלויות בארץ היתה 
ק כיון שגלו נפטרו ממעשר דאורייתא והם חייבו "מדרבנן וההיא דמדרש איכא לאוקמי במעשר פירות וה

י מתוך הירושלמי "שהיו חייבים בתחלה שהוסיפו מעשר פירות ועוד אר עצמן מאליהם כשחזרו יותר ממה
י דהכי פירושו כיון שגלו נפטרו שקדושה ראשונה לא קדשה לעתיד ולא היה חובה להם "דשביעית פ

וכמו שהניחו במקצת היו רשאין להניח הרבה ' הרבה כרכים כו.) חולין דף ז(י כדאמר "לקדש את כל א
  .כ חייבו עצמן מאליהן וקדשו וכיון שקדשו קדשה מן התורה"יו רוצים ואעפיותר או שמא הכל אם ה

 
Tosafot Yevamot 82b, France, 12th -13th century 
1) R. Hananel explained: the first inheritance is the inheritance of Avraham, Yitzhak and Ya’akov 
and the second is that of Yehoshua. And from that point forward, the sanctity was permanent. 
This is impossible.  
2)…Ri [of Dampierre] answered that the land was clearly not eternally sacred with respect to 
tithes, but the sanctity of Jerusalem and the Temple—the sanctity conferred by walls—is 
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present at all times… He further said that we do not find any sage who says that the sanctity of 
the land with respect to tithes and all other land-dependent mitzvot during the second Temple 
period was merely rabbinic [and not of Biblical force]… 

  
  ם מסכת עדויות פרק ח "שנה לרמבפירוש המ

קדוש , וכוונתו בקדושה ראשונה. מן הכללים הנכונים קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא
והסמך בזה . אבל בקדוש שאר ארץ ישראל יש בו מחלוקת. וזה במקדש בלבד מוסכם לדברי הכל. שלמה

ה והיא כל שהחזיקו עולי בבל קדשה ולדברי הכל שקדושה שני. על קדוש עזרא והיא קדושה שניה
  .לשעתה וקדשה לעתיד לבא

  
  ם הלכות תרומות פרק א הלכה ה "רמב

שקדושה ראשונה לפי שהיתה , כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה כיון שגלו בטלו קדושתן
כיון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ , מפני הכיבוש בלבד קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא
הם עולי והניחו אותם המקומות שהחזיקו ב, קדשוה קדושה שנייה העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא

מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל כשהיו ולא פטרום מן התרומה והמעשרות כדי שיסמכו עליהם עניים 
ורבינו הקדוש התיר בית שאן מאותם המקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל והוא נמנה על , בשביעית

א לא התיר רבי "א. 'ורבינו הקדוש התיר בית שאן וכו/ ד"השגת הראב. +/אשקלון ופטרה מן המעשרות
  .+ י"אלא מעשר ירק ופירות האילן שהן מדרבנן אף בא

 
Rambam Hilkhot Terumot 1:5 
Any area that was occupied by those coming out of Egypt and was sanctified by that first stage 
of sanctity lost its sanctity as soon as they were exiled. For the initial sanctity—on account of it 
being due to conquest alone—applied in its time but not for all time. Once the returning exiles 
came back and occupied some of the land, they sanctified it with a second stage of sanctity, 
which is eternal, both applying in its own time and for all time. But the returning exiles from 
Babylonia left unoccupied some of the areas that had been occupied by those coming out of 
Egypt so that they would be exempt from tithes and the poor could rely on them during the 
sabbatical year… 

 
  ם הלכות תרומות פרק א הלכה כו "רמב

התרומה בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מן התורה אלא מדבריהן 
ובזמן שכל ישראל שם שנאמר כי תבואו ביאת כולכם כשהיו , י בלבד"שאין לך תרומה של תורה אלא בא

לא כשהיו בירושה שנייה שהיתה בימי עזרא , שלישיתוכמו שהן עתידין לחזור בירושה ' בירושה ראשונ
וכן יראה לי שהוא הדין במעשרות שאין חייבין , שהיתה ביאת מקצתן ולפיכך לא חייבה אותן מן התורה

עד שהן עתידין לחזור ' התרומה בזמן הזה וכו/ ד"השגת הראב. +/בזמן הזה אלא מדבריהם כתרומה
' ל כרבי יוחנן דאמר ביבמות תרומה בזמן הזה דאוריי"ה דהא קיא לא כיון להלכה יפ"א. בירושה שלישית

  .+ והוא עצמו נראה שכך כתב בתחלת הספר ואי איתא להא מילתא בחלה הוא דאיתא
 

Rambam Hilkhot Terumot 1:26 
Tithes in our time—even in the places that were occupied by those returning from Babylonia in 
the days of Ezra—are not of Biblical force, but merely rabbinic. For there is no Biblical tithing 
except in the land of Israel when all of Israel is there, as it says: “When you come in to the 
land”—when all of you come, as was the case in the first inheritance and as will be the base in 
the future during the third inheritance. But this was not how it was during the second 
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inheritance under Ezra, when only some of them came and therefore there is no Biblical 
obligation… 

 
  ם הלכות מעשה הקרבנות פרק יט "רמב

שהרי מותר , מפני שהוא ראוי ליקרב בפנים, מי ששחט קדשים בזמן הזה והעלם חוץ לעזרה חייב
  . מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא, להקריב אף על פי שאין בית

 
  ם הלכות בית הבחירה פרק ו "רמב

  הלכה יד
זרא שתי תודות זכרון הוא שעשה כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה אין קדוש גמור וזה שעשה ע

ובמה נתקדשה בקדושה ראשונה , לא במעשיו נתקדש המקום שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים
  . שקדשה שלמה שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד לבא

  הלכה טו
בכל העזרה אף על פי ואוכלין קדשי קדשים , לפיכך מקריבין הקרבנות כולן אף על פי שאין שם בית בנוי

שהיא חריבה ואינה מוקפת במחיצה ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם 
  . חומות שהקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא

  הלכה טז
י לענין שביעית "ובקדושת שאר א, ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא

לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה , עשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבואומ
והרי הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אף על פי ששוממין בקדושתן הן עומדים , בטלה

ם בטל אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיה
וכיון שעלה עזרא וקדשה לא , הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל

קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת 
דרך עזרא השנייה הוא מקודש היום ואף על פי שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על ה

  . שביארנו בהלכות תרומה
 

Rambam Hilkhot Beit Habehirah 6:14-15 
…Solomon’s sanctification of the Temple and Jerusalem sanctified it in its own time and for all 
time. Therefore, one can offer sacrifices even though there is no Temple, and one can eat the 
most sacred item in the courtyard even though it is destroyed and is not surrounded by a wall, 
and the less sacred items and ma’aser sheni can be eaten throughout Jerusalem even though 
there are no walls, for the initial sanctity applied in its own time and for all time. Why do I say 
that, with respect to the Temple and Jerusalem, the initial sanctity applied in its own time and 
for all time, but with respect to the rest of the land of Israel, with respect to sabbatical-year 
laws and tithes, it did not become sanctified for all time? Because the sanctity of the Temple 
and of Jerusalem are on account of the Divine Presence, and that never lapses. Behold, it says: 
“I will destroy your sacred places”—the Sages said that even in their destruction they are 
sacred. But the obligation of the land in sabbaticals and tithes is only because of its conquest; 
once it was taken from them, the conquest lapses and 
the Biblical obligation of tithes and sabbatical years lapses as well, because it is no longer part 
of the land of Israel. When Ezra returned and sanctified it, he did not sanctify it by conquest, 
but rather by occupation [i.e. actually living in it]. Therefore, whatever areas were occupied and 
sanctified by those who returned from Babylonia remain sacred until today, even though the 
land was taken from us. And it remains obligated in sabbatical years and tithes, in the manner 
we described in the laws of Terumah [i.e. on a rabbinic level]. 
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  ם הלכות בית הבחירה פרק ו "רמב

א סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין לו ובכמה "א. בקדושה ראשונה שקדשה שלמה/ ד"השגת הראב+/
ד קדושה ראשונה לא קדשה "אמרו דנפול מחיצות אלמא למ' מקומות במשנה אם אין מקדש ירקב ובגמ

מר י ולא עוד אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דא"לעתיד לבא לא חלק בין מקדש לירושלים לשאר א
י אבל לירושלים ולמקדש לא אמר לפי שהיה "קדושה שנייה קדשה לעתיד לבא לא אמר אלא לשאר א

י לעולם כך נגלה "יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד י
  .+ ליראיו לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת' לי מסוד ה

  
Ra’avad on above 
This is his own opinion. I don’t know where he got it from. There are several places in the 
Mishnah that decree that sacred items should rot if there is no Temple. And the Gemara uses 
the concept of the walls of Jerusalem having fallen [to construct a case whereby ma’aser sheni 
cannot be eaten]. Therefore, it is clear that according to the view that the initial sanctity only 
applied in its own time but not for all time, there is no difference between the Temple, 
Jerusalem and the rest of the land of Israel. Moreover, even the view that says that the second 
stage of sanctification [under Ezra] was eternal only said that about the rest of the land of 
Israel, but not about Jerusalem and the Temple. For Ezra knew that the Temple and Jerusalem 
would one day be transformed and sanctified with a different kind of eternal sanctity through 
God’s glory. So it has been revealed to me through God’s counsel to those in awe. Therefore, 
one who enters the Temple precincts today is not liable for spiritual excision [despite the fact 
that such a person is impure]. 


