
 

 

 

 

 

 קדושת גגים ועליות

ת ירושלים לקדשים קלים, בין גגי לשכות העזרה )בין גגי ירושלים בקדושאמר רב: גגין ועליות לא נתקדשו  )פ"ה ב'(

 .בקדושת עזרה לקדושת קדשי קדשים(

)של חבורות גדולות שהיו נמנים עד שלא היה הפסח מגיע והאמר רב משום רבי חייא: כזיתא פסחא  ?!איני )ומקשה(

כאילו הגגות מתבקעים. שהיו )לקול המולת ההמון מההלל, היה נדמה פקע איגרא  ,, והלילאלכל אחד כי אם כזית מן הפסח(

 ?)הרי שגגי ירושלים התקדשו(באיגרא, ואמרי באיגרא  )פסח(. מאי לאו דאכלי אומרים הלל על הפסח(

 , ואמרי באיגרא.)בבית(לא, דאכלי בארעא  )ומתרץ( )פ"ו א'(

אבא שאול אומר: עליית בית קדשי הקדשים חמורה מבית קדשי הקדשים, שבית קדשי הקדשים  ,תא שמע
כהן גדול נכנס לו פעם אחת בשנה, ועליית בית קדשי הקדשים אין נכנסין לה אלא פעם אחת בשבוע, ואמרי 

 אחת ביובל, לידע מה היא צריכה. לה: פעמים בשבוע, ואמרי לה: פעם 

בְׁ " אמר רב יוסף: מהיכל ניקום וניתיב איניש? שאני היכל, דכתיב נֹו ֶאת ת ַ לֹמֹה בְׁ ְׁ ש  יד לִּ וִּ ן ד ָּ ת ֵּ ֶאת ַוי ִּ ם וְׁ או לָּ ית הָּ נִּ
יו  רָּ יו ַוֲחדָּ י ֹתָּ יו ַוֲעלִּ ַזכ ָּ ַגנְׁ יו וְׁ ת ָּ ֶֹרתב ָּ פ  ית ַהכ ַ ים ו בֵּ ימִּ נִּ ְׁ ד " , וכתיב"ַהפ  י ַ ב מִּ תָּ כְׁ ֹל ב ִּ יל  ה'ַהכ  כ ִּ ש ְׁ ַלי הִּ ֲאכֹות )עָּ ֹל ַמלְׁ כ 

ית נִּ בְׁ   . "(ַהת ַ

)בקדושת הר , תוכן חול ר הבית()להופתוחות לחול  )בעזרה(הלשכות הבנויות בקודש  ,)מעשר שני ג,ח( תא שמע

 . )קדושים בקדושת עזרה, דבתר פתח אזיל. הרי שגגות הלשכות נתקדשו(, וגגותיהן קודש הבית(

 . )ותוכן כמו מחילות(תרגמא רב חסדא: בשגגותיהן שווין לקרקע עזרה 

ותיהן חול. ואי סלקא וגג )בקדושת עזרה(, תוכן קודש )לעזרה(אי הכי אימא סיפא: בנויות בחול ופתוחות לקודש 
לא  )שתחת העזרה(, ואמר רבי יוחנן: מחילות )לגבי עזרה(בשגגותיהן שווין לקרקע עזרה, הויא לה מחילות  דעתך

 . )ומדוע תוכן קודש(נתקדשו 

 בפתוחות להר הבית. כי תניא ההיא בפתוחות לעזרה.  )שמחילות לא נתקדשו(כי קאמר רבי יוחנן  )ומתרץ(

 חול!  ,ה אומר: מחילות מתחת ההיכליהוד רבי :והתניא

 שפתוחות לחול.  ,כי תניא ההיא

אלמא ראש החומה נתקדש, דדמו לגגין )החומה, כלפנים  )ראש(ועובי  )שבחומה(החלונות  :)במשנתנו(תנן  )ומקשה(

. אלא עובי החומה היכי משכחת לה )ונחשב כמותה(. בשלמא החלונות משכחת לה דשויה לקרקע עזרה (ועליות
 . אמות( 04הרי גובהה היה )

)חומה קטנה לפנים מן החומה הגדולה. והיא נמוכה וראשה שוה לקרקע גובה העזרה, משכחת לה בבר שורא  )ומתרץ(

 . ונחשב כמותה(
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 שיטות הראשונים

דעלייה גופה לא ידעינן , שאע"פ שנתקדשו עליות של היכל, גג לא נתקדש. תוספותרש"י ו: דעת קדושת גגות של היכל

 1.והתם לא כתיב אלא עליות ,קרא דדודאלא מ

יו  " ,הרמב"םפסק : בלשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול העזרהשת קדו ם הָּ תו חֹות ַלחֹל: אִּ ֶֹדש  ו פְׁ ק  נו יֹות ב ַ כֹות ַהב ְׁ ָּ ש  ַהל ְׁ
ה  רָּ ֲעזָּ ַקע הָּ ם ַקרְׁ ין עִּ וִּ ָּ יֶהן ש  ֹותֵּ ג  ין  -ג ַ וִּ ָּ ן ש  ינָּ ם אֵּ אִּ ; וְׁ יֶהן קֶֹדש  ֹותֵּ ַגג  ן חֹל וְׁ ֹוכָּ ַהג ַ  -ת  ֶ יֶהן חֹל, ש  ֹותֵּ ג  י ֹות לֹא ַאף ג ַ ֲעלִּ הָּ ֹות וְׁ ג 

. ו  ש  ַקד ְׁ תְׁ ו   2נִּ ל  ין אֵּ ג ִּ , ג ַ ךְׁ יכָּ פִּ ים. -לְׁ ים ַקל ִּ ִּ ש  דָּ ין קָּ ֹוֲחטִּ לֹא ש  ים וְׁ ִּ ש  דָּ י קָּ ֵּ ש  דְׁ ם קָּ ָּ ין ש  לִּ ין אֹוכְׁ  3"אֵּ

ֶֹדש  , "הרמב"ם: כתב לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש תו חֹות ַלק  חֹל ו פְׁ נו יֹות ב ַ יו  ב ְׁ ן קֶֹדש   -הָּ ֹוכָּ י  ת  ֵּ ש  דְׁ יַלת קָּ ַלֲאכִּ
ל ד ָּ  כָּ יֶהן חֹל לְׁ ֹותֵּ ַגג  טו ר, וְׁ ָּ ה פ  אָּ ֻטמְׁ ם ב ְׁ ָּ ש  ס לְׁ נָּ כְׁ ַהנ ִּ ים, וְׁ ים ַקל ִּ ִּ ש  דָּ ם קָּ ָּ ין ש  ֹוֲחטִּ ין ש  ל אֵּ ים, ֲאבָּ ִּ ש  דָּ ר.קָּ  "בָּ

ם. , החלונות שבחומת ירושלים, ועובי החומה, כלפנים, נאכלין שם קדשים קלירבינו יהונתןכתב : החלונות ועובי החומה

ומוקים להאי חומה דקאמר, קטנה  4ובגמרא מוקים לה בחלונות שאינן גבוהות יותר מן הקרקע של עזרה וההיכל;
אבל החומה החיצונה שהיא  .בה העזרה ולא יותר, לפיכך נתקדשהוהיא נמוכה ושוה לקרקע גולפנים מן החומה גדולה. 

, דדווקא בששווים הראב"דוהשיגו  5סתם דבריו, "םוהרמב גבוהה מאד לא נתקדשה עוביה, ואין אוכלין שם קדשים.

 6לקרקע העזרה, ומשכחת לה בבר שורא.

  אכילת פסח בשתי חבורות ובשני מקומות

בבית אחד, אלו הופכים את פניהם הילך ואוכלין, ואלו  )פסח אחד(שתי חבורות שהיו אוכלין  משנה:)פ"ו א'( 
)ואינם צריכים להסב אלו כנגד אלו להיות נראים כחבורה אחת. שהפסח נאכל אף בשני הופכין את פניהם הילך ואוכלין 

)שיהא נוח לשמש למזוג ממנו באמצע  היין, רשאים להניחו( )שמחממים בו מים למזוג את. והמיחם בתים לשתי חבורות(

 . לשתי החבורות(

)לצד חבורתו, שלא יחשדוהו שאוכל עם חבורה כשהשמש עומד למזוג, קופץ את פיו, ומחזיר את פניו ( משנה:)המשך 

נו אוכל בשני )דס"ל לתנא דידן הפסח נאכל בשתי חבורות, אבל אדם אחד איעד שמגיע אצל חבורתו, ואוכל  האחרת(

 )רשאית להפוך פניה לצד אחר ולאכול. לפי שהפסח נאכל הופכת את פניה ואוכלת  )שמתביישת(. והכלה מקומות ממנו(

                                                
ולכן במסכת שבועות אמרינן טמא שנכנס דרך גגין להיכל פטור, שאינו דרך ביאה, ולכאורה מה בכך, תיפוק ליה דחייב משום גג  . 1

 ,דקאמר ת"ש וגגו קודשדהיכל גופיה, שהרי נתקדש! אלא משום שאע"פ שנתקדשו עליות, גג לא נתקדש. וכן מוכח בגמרא )כאן(, 
מקורות: רש"י )פ"ו  .והו"ד להלכה ב'ליקוטי הלכות' משום דבקרא לא כתיב גגין. ,כדפירש בקונטרס, ולא משני מהיכל מותיב איניש

  א', ד"ה ת"ש וגגו(. תוספות )שבועות י"ז ב', ד"ה וטמא(. 
 ב. ין עליות של היכל לשאר עזרה, וצ"ולא מחלק הרמב"ם ב . 2
 . בית הבחירה ו,ז(הל' רמב"ם )מקורות:  . 3
אלא אותן ם לא נתקדשו לאכול שם קדשים קלים, ישגגין של ירושל. אבל יותר מהן, אין להן קדושהכ' אמה על החיל.  שהיה בנוי על . 4

 .גגין ועליות שהן גבוהין בזה השיעור
ֻטמְׁ ": וכתב לגבי קדושת העזרה . 5 ין לְׁ ים ב ֵּ ִּ ש  דָּ י קָּ ֵּ ש  דְׁ יַלת קָּ ין ַלֲאכִּ ים, ב ֵּ נִּ פְׁ לִּ ה כ ְׁ י ַהחֹומָּ עֹבִּ ֹונֹות וְׁ ה.ַהַחל   "אָּ
כתב הכס"מ וצריך לדחוק ולומר שסמך רבינו על מה שכתב לעיל בסמוך )הלכה ז'( גבי לשכות אם היו גגותיהם שוים עם קרקע  . 6

 רבינו יהונתן )על הרי"ף(. . )הל' בית הבחירה ו,ט( מקורות: רמב"ם וראב"ד העזרה, דממילא משמע דהוא הדין לחלונות ועובי החומה.
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 . בשתי חבורות(

 : בא( )מכילתא פרשת דתניארבי יהודה היא,  ?מתניתין מני)ומבאר( 

הֶ " (1) לו  אֹתֹו ב ָּ ר יֹאכְׁ ֶ ים ֲאש  ת ִּ יכול יהא האוכל, אוכל בשתי  7.", מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורותםַעל ַהב ָּ
לתלמוד לומר " ?)כגון בשני חדרים או בשתי חבורות ההופכים פניהם אלו מאלו(מקומות  כֵּ אָּ ד יֵּ ת ֶאחָּ ַביִּ ". דברי רבי ב ְׁ

 יהודה.

הֶ "רבי שמעון אומר:  (2) לו  אֹתֹו ב ָּ ר יֹאכְׁ ֶ ים ֲאש  ת ִּ בשתי  )אפילו(, אוכל )את הפסח(מלמד שהאוכל ", םַעל ַהב ָּ
ל"מקומות. יכול יהא נאכל בשתי חבורות, תלמוד לומר  כֵּ אָּ ד יֵּ ת ֶאחָּ ַביִּ  .()בחבורה אחת "ב ְׁ

, לדברי האומר פסח )ונעשו שתי חבורות(, ונפרסה מחיצה ביניהם )חבורה אחת ואוכלים פסח אחד(היו יושבין  )פ"ו ב'(
)ר' . לדברי האומר אין הפסח נאכל בשתי חבורות אכילתם()גומרים , אוכלין (רבי יהודה)נאכל בשתי חבורות 

 . )אין גומרים אכילתם(, אין אוכלין שמעון(

)ויש כאן אויר חדש, ונעשה ונסתלקה מחיצה ביניהן  )שתי חבורות בשני בתים ומחיצה ביניהם, ואכלו פסחיהם(היו יושבין 

. )גומרים אכילתם(, אוכלין )ר' שמעון(מקומות אוכל בשני  )פסח(, לדברי האומר האוכל לכל חבורה כמקום אחר(
 . )שנחשבים כאוכלים במקום הראשון והשני(, אין אוכלין (רבי יהודה)לדברי האומר אין האוכל אוכל בשני מקומות 

  8יתיב רב כהנא, קא פשיט ליה מפשט. (1)

י הוי כשני מקומות וכשתי אמר ליה רב אשי לרב כהנא: ותיבעי לך איבעיא: סילוק מחיצה ועשיית מחיצה, מ (2)
 .חבורות דמי, או לא. תיקו

 שיטות הראשונים

כתב שהלכה  המאיריו דקיימא לן כרבי יהודה, דתנן סתמא כוותיה. רבינו חננאל: כתב אכילת קרבן פסח בשתי חבורות
אותה חבורה משהסבו, אין  ,וכן; ואין הפסח נחלק ליאכל בשתי חבורות, אלא בחבורה אחת לבד. כדברי שניהם להחמיר
 9רשאין לשנות מקומם.

לפיכך צריך שתהא ' ,סמ"גלמתניתין כרבי יהודה, וכתב בגמרא מוקי : שתי חבורות שאוכלות בבית אחד הופכים פניהם
ת ורבת, שהוא הרמב"ם כסמ"גודעת  '.הרשות בידם ,אם רוצים לעשות כן, ש"ירלדברי ו .ן חבורה לחבורהכעין מחיצה בי

  10חובה.

                                                
 ם., פסח אחד, "הבתים", בשני בתיתו"כלו", שני בני אדם, "או"יא . 7
ומרה לשמועה זו פשוטה ומפורשת כמו שאמרנו, שעשיית מחיצה עושה אותן שתי חבורות וסילוק מחיצה עושה אותן שני א . 8

 . רש"י.קומות, ולא מספקא ליה בה מידימ
ם, ת ברכת אברה"שו)אברהם  ם, רבי"נשאל על כך בנו של הרמבוכבר . תהלכובין ה ורהלכאוסתירה  ם יש מבוכה רבה,"הרמב בדעתו . 9

 . (ן פסקנילע"מ ומה "ו א', ד"פ)מאירי . (ו ב'"פ)חננאל רבינו  :תמקורו. בהרחבה ש"ייע, (ט,א ן פסחקרב הל')ף משנה בכסד "והו, (סי' ח
ד "זה לשון הרמב"ם:  . 10 ת ֶאחָּ ַביִּ לֹות ב ְׁ יו  אֹוכְׁ הָּ ֶ י ֲחבו רֹות ש  ת ֵּ ְׁ ה" )שמות  -ש  ר חו צָּ ש ָּ ן ַהב ָּ ֱאַמר: "מִּ נ ֶ ֶ ף, ש  ה  ֶהק ֵּ ֹות לָּ ֶהן ַלֲעש  ה מֵּ ל ֲחבו רָּ ה כ ָּ יכָּ רִּ צְׁ

ילָּ  -יב,מו(  קֹום ֲאכִּ מְׁ ה' לִּ ן לֹו 'חו צָּ ת ֵּ יךְׁ לִּ רִּ צ ָּ ֶ דו  ש  מְׁ ה לָּ מו עָּ ְׁ י ַהש   ִּ פ  יֶהם מִּ נֵּ ְׁ ין ֶאת פ  כִּ ו  הֹופְׁ ל  אֵּ ין, וְׁ לִּ אֹוכְׁ ךְׁ וְׁ ילָּ יֶהם הֵּ נֵּ ְׁ ין ֶאת פ  כִּ ו  הֹופְׁ ל  אֵּ תֹו; וְׁ
ין. בִּ ב ָּ ֻערְׁ הו  מְׁ ֹא יְׁ ל  ֶ י ש  דֵּ ין, כ ְׁ לִּ אֹוכְׁ ךְׁ וְׁ ילָּ יש ועל מה שכתב הרמב"ם ואלו הופכין את פניהם הילך ואוכלים וכו', כתב הכסף משנה,  "הֵּ
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 המתנת בני חבורה זה לזה

 אמר רב הונא: בני חבורה נכנסין בשלושה ויוצאין אפילו באחד.  )פ"ו ב'(

 אמר רבה: והוא דעייל בעידנא דרגילי למיעל, והוא דרגש בהו דיילא. 

 ר דמים, וצריך האחרון להוסיף דמים. אמר רבינא: ונותנין שכ

 ולית הלכתא כוותיה. 

 שיטות הראשונים

בבני חבורה שנזדמנו דלא מיירי בפסח, אלא  וראב"ד רש"ידעת  :בני חבורה נכנסין בשלושה ויוצאין אפילו באחד
סו לאכול שנכנבבני חבורה  דמיירי ורמב"ם בינו חננאלרודעת  11., ממתי צריך השמש לשרתםלפונדק ושכרו שמש

 12.כולםאם צריכים להמתין ל, הפסח

 

                                                                                                                                                                         
שעדיין רואים ואף על פי  ,דבהיקף כל דהו סגי להוואפשר לומר ?! למה צריכים להפוך פניהם ,יקףלתמוה מאחר שכל חבורה יש לה ה

 ,שאז נראים כחבורה אחת ,אלא למעוטי שלא ישבו אלו כנגד אלו ,לאו מחיצה ממש קאמרדקאמר היקף  אלו את אלו. ואפשר דמאי
. סמ"ג )לאוין, סי' )הל' קרבן פסח ט,ג(ף. מקורות: רמב"ם יקאלא אלו הופכים פניהם הילך ואלו הופכים פניהם הילך לזה קורא ה

 שנב(. 
. ואם ים לזימון ובטלה דעתם אצל כל אדםשאינם ראוי ,שה לאואבל פחות משלשלושה, צריך לשמשם, אף לפני שיבואו כולם.  . 11

מודיעים קדימו, ודווקא כש, ולא הזמן הסעודה, אפילו אחד. ודווקא כשבאו ביםריצאו, חייב לשמש את הנשאסיימו חלק מהחבורה ו
 על שכרו. ואין הלכה כמותו.כים האחרונים להוסיף . ולרבינא, צרימראש לשמש שלאחר צאת רובם, יוסיפו כמה יחידים להישאר

ין "הלכה כן, אלא אין ו .את חלקם חייבים לשלם לשאר בני החבורה שאכלו, אלולפי פירושם, ש ,סובר רבינאו . 12 ַאֲחרִּ תְׁ ִּ או  ַהמ  ו  ב ָּ ל  ַוֲאפִּ
ֹל  לו  ַהכ  כְׁ אָּ ֶ ה ש  ָּ לש  ְׁ ו  ַהש   ל  או  אֵּ צְׁ , ו מָּ ךְׁ ם. -ַאַחר כ ָּ קָּ י ֶחלְׁ מֵּ ֶהם ד ְׁ ים לָּ מִּ ל ְׁ ַ ש  ן מְׁ ינָּ לדעת  :'יוצאין אפילו באחד' יש הבדל ביניהםבביאור  "אֵּ

למה לא המתנת  :ואינם יכולין לומר לו .אוכלו אפילו האחד הנשאר ,וראו זה את זה ויצאו ,כגון שהיו שם כולם'פירושו,  רבינו חננאל
ין "כתב, פירש דקאי אסיום הסעודה, ו ם"והרמב '.אותנו רִּ טָּ פְׁ נ ִּ ֶ ת ש  עֵּ ל ב ְׁ ם ֶלֱאכֹל. ֲאבָּ תָּ יסָּ נִּ ַעת כ ְׁ ְׁ ש  ים? ב ִּ ים ֲאמו רִּ רִּ בָּ ה ד ְׁ ֶ מ  ם  -ב ַ דָּ ין אָּ אֵּ

ד ב ִּ  ַמר ֶאחָּ ו  ג ָּ ל  רֹו; ֲאפִּ ין ַלֲחבֵּ ת ִּ ַהמְׁ יךְׁ לְׁ רִּ ֱאכֹל צָּ ל ֶ ַבד מִּ ין. -לְׁ ת ִּ ַהמְׁ יךְׁ לְׁ רִּ ינֹו צָּ אֵּ א, וְׁ צֵּ  . קרבן פסח ט,ו(מקורות: רמב"ם וראב"ד )הל'  "יֵּ

 ת”בעזהשי

 "אפתש אדר ג
 ופ"| דף:  ז| פרק:  פסחיםמסכת: 


