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  .ופ ד� פסחי�
  ?גגי� ועליות הא� נתקדשו

  
  עליות  גגי�  
  1לא נתקדשו: בסת�  שבעזרה, שבירושלי�

   נתקדשו:אלו ששוי� לרצפת העזרה
   לא נתקדשו:לעני� אכילת קדשי�  שבהיכל

�  2 נתקדשו:לעני� הנחת כלי הבני
  3נתקדשה

  
�  ?מה דינ� ,לשכות ומחילות דלהל

  
    ) בעזרה(הבנויות בקודש   

  )להר הבית(ת לחול ופתוחו
    ) בהר הבית(הבנויות בחול 

  )לעזרה(ופתוחות לקודש 
�  קודש  חול  ה� עצמ� בתוכ
   קודש:השוי� לרצפת העזרה  הגגי� שעליה�

   חול:הגבוהי� מרצפת העזרה
  חול

  
�  ?הא� פסח אחד נאכל באופני� דלהל

  

  4לאד� אחד בשני מקומות  בשני חבורות שנמנו על פסח אחד  
  6אינו נאכל  5רשאי� לעשות כ   יהודה' לר
  8רשאי לעשות כ   7אינו נאכל  שמעו�' לר

                                                           
וכ� לעני� . מ אינ� נאכלי� בגגי� ובעליות"מ, א� שקדשי� קלי� נאכלי� בכל ירושלי�, וכיו� שכ� 1

 . אינ� נאכלי� בגגי� ועליות, קדשי קדשי� שנאכלי� בעזרהלעני� , העזרה
היינו שני קני� למדה שהיו אחד ', וכו" שתי אמות היה בשוש� הבירה) "ט"ז מ"פי(הכי תנ� בכלי�  2

בנויה מעל השער המזרחי של הי� בלשכה חשהיו מונ, באור  אמה וחצי אצבע ואחד באור  אמה ואצבע
). כדי שיזכרו שנת� לה� מל  פרס רשות לבנות הבית(רת שוש� הבירה שעליו היתה חקוקה צו, הר הבית

כ� היו מונחי� כלי בני� על גג ההיכל לשומר� ש� , וכמו שהיו מונחי� על שער זה קני� אלו למדידה
  .ק" קאבל לא לעני� לאכול ש�, ונתקדש הגג לעני� קדושה זו להניח ש� כלי קודש, )ה לא"תוד(
 .' וגו"ועליותיו' � דויד לשלמה בנו את תבנית האול� וגותוי) "יא:כח', י הימי� אדבר(דכ� ילפינ� מקרא  3
 .הא� יכול להמשי  את אכילתו מאותו פסח במקו� אחר, כגו� שהתחיל את אכילתו במקו� אחד 4
' ובגמ. ואינ� צריכי� להסב אלו אל אלו כדי שיראו כחבורה אחת, וג� רשאי� להפו  פניה� זה מזה 5

ומבואר שפסח אחד יכול " על הבתי� אשר יאכלו אותו בה�) "ז:שמות יב(יהודה מדכתיב ' ילי� לה ר
אחד כ ודאי שאפשר ששני חבורות יאכלו אותו בבית אחד וכל "וא, להאכל בבתי� רבי� לכמה חבורות

 .מיסב לצד אחר
דהיינו שיש לנו לדרוש את , "א� למסורת"יהודה ' ודורש ר, "בבית אחד יאכל) "מו:שמות יב(דכתיב  6

ולא יכול , ולמדנו שהיחיד האוכל אותו צרי  לאכול אותו במקו� אחד, "אַכליֹ "#הפסוק כמו שהוא נכתב 
 .לעבור ממקו� למקו�

דהיינו שיש לנו לדרוש את הפסוק כמו , "א� למקרא"שמעו� ' רודורש , "בבית אחד יאכל) "ש�(דכתיב  7
ומלמד שעיקרו של הפסח צרי  להאכל , וכיו� שכ� הפסוק קאי על הקרב� עצמו, "יאֵכל "#שהוא נקרא 

 . דהיינו בחבורה אחת# דוקא בבית אחד 
לומר שיכול , יד על כל יחיד ויח#" על הבתי� אשר יאכלו אותו בה�) "ז:שמות יב( דורש את הפסוק ש"ר 8

 .)יהודה שהעמיד את הפסוק הזה דוקא גבי חבורות' וחולק על ר(לאכול את הפסח בשני מקומות 
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  :פסחי� ד� פו
  ?או שניטלה מחיצה שבי� שתי חבורות שאוכלות מה הדי�, נעשתה מחיצה בי� החבורה שאוכלת

  
  ניטלה מחיצה משתי חבורות  ' אנעשתה מחיצה בי� חבורה  

  לרב  אי  אוכלי�  אוכלי�  1יהודה' לר
  אוכלי�  אי  אוכלי�  2עו�שמ' לר  כהנא

  איבעיא ועלתה בתיקו  לרב אשי
  
  ].ה נכנסי�"תוד['? י ולתוס"מהו הביאו במימרא דלהל� לרש
  

  "ויוצאי� אפילו באחד"  "בני חבורה נכנסי� בשלשה"  
  : י"לרש

  בסת� חבורה ששכרו שמש
  ,כשיש שלשה חייב לשמש�

  3 ולא יכול לחכות עד בא כול�
  , אחר שיצאו מקצת 

  4חייב השמש לשמשו'  נשאר א'אפי
  : 'לתוס

   הפסחעלבחבורה שנמנו 
  אי  רשאי� לאכול מהפסח 
  5עד שיהיו שלשה מהחבורה

   ,א� נכנסו ושוב יצאו
  6אחד רשאי לאכול מ  הפסח' אפי

  

                                                           
 .אבל אוסר לאד� או לחבורה לאכול בשתי מקומות, שמתיר לשני חבורות לאכול מפסח אחד 1
  . לאכול בשתי מקומותהאבל מתיר לאד� או לחבור, שאוסר לשני חבורות לאכול מפסח אחד 2
ואומר כ  כדי למעט , לא יכול השמש לומר שאינו רוצה לשמש אות� עד שיבואו כול�, כלומר 3

. דכיו  שה� ראוי� לזימו  צרי' לשמש�, ומטע�. בטירחתו שבפע� אחת משמש להרבה אנשי�
אול� א� ה� פחות משלשה שאינ� ראוי� לזימו  אי  היחידי� מבני החבורה שהקדימו יכולי� 

 .אלא ישמש� כשיבואו כול�, �לתבוע מהשמש לשמש
' כא  א� כבר סעדו ויצאו מקצת  אפי, שלא כמו בשעת הכניסה שאי  השמש צרי' לשמש ליחיד 4

והוא דעייל בעידנא דרגילי למיעל "אכ  אמר רבה . נשאר רק אחד חייב השמש להמשי' לשמשו
כלומר שהודיעו , "דרגש בהו דיילא"וכ  בתנאי . שלא מארי' בסעודתו יותר מדאי', פי, "אינשי

אכ  רבינא חולק בדי  זה . לשמש מתחילה שכ  דרכ� לעשות לצאת אחד אחד ושישארו יחידי�
  .ואי  הלכה כמותו, וסובר שאחרו  צרי' להוסי� דמי�

הוא באופ  , שמה שיכולי� השלשה להתחיל לאכול ולא להמתי  לשאר החברי�' אכ  מתנה הגמ 5
ל "אבל פחות משלשה ג� א� שיגר את השמש וכנ. מצא�ששיגרו את השמש לחפש אחריה� ולא 

  .אסור לו להתחיל לאכול
, ושיגר את השמש אחריה� ולא מצא�, כלומר א� כבר היו מקובצי� ושוב יצאו חלק� לבחו+ 6

  .לאחד לאכול' מותר אפי


