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מראי מקומות, שיעור מאת הג"ר מאיר קפל	 שליט"א 

מגילה כט: בעני
 שואלי
 ודורשי
 ל' יו� לפני החג 

 

1. גמ' מגילה כט:, וז"ל, "אלא על השקלי� מנל	 אמר ר' טבי אמר רבי יאשיה 
דאמר קרא זאת עולת חודש בחדשו אמרה תורה חדש והבא קרב	 מתרומה חדשה 
וכיו	 דבניס	 בעי אקרובי מתרומה חדשה קדמינ	 וקרינ	 באחד באדר כי היכי דליתו 
שקלי� למקדש, כמא	 דלא כרב	 שמעו	 ב	 גמליאל דאי רב	 שמעו	 ב	 גמליאל 
האמר שתי שבתות דתניא שואלי	 בהלכות הפסח קוד� לפסח שלשי� יו� רב	 
שמעו	 ב	 גמליאל אומר שתי שבתות אפילו תימא רב	 שמעו	 ב	 גמליאל כיו	 דאמר 
מר בחמשה עשר בו שולחנות יושבי	 במדינה ובכ"ה יושבי	 במקדש משו� שולחנות 

קדמינ	 וקרינ	."  
 

2. מגילה ד., וז"ל, "ואמר רבי יהושע ב	 לוי פורי� שחל להיות בשבת שואלי	 
ודורשי	 בענינו של יו�, מאי אריא פורי� אפילו י"ט נמי דתניא משה תיק	 לה� 
לישראל שיהו שואלי	 ודורשי	 בענינו של יו� הלכות פסח בפסח הלכות עצרת 

בעצרת והלכות חג בחג, פורי� איצטריכא ליה." 
 

3. ר" ד	 ב: בדפי הרי	, וז"ל, "משה תק	 לה� לישראל שיהיו שואלי	 ודורשי	 
בענינו של יו� הלכות פסח וכו'. כלומר ששואלי	 ומפרשי	 הלכותיה	, והא דאמרינ	 
בעלמא שואלי	 בהלכות הפסח קוד� לפסח ל' יו� ההוא ענינא אחרינא הוא דלאו 
למימר דמחייבי	 מהאי זימנא לדרוש בהלכות פסח אלא לומר שהשואל בה� בבית 
המדרש באותו זמ	 מיקרי שואל כעני	 דקי"ל בשני תלמידי� שואלי	 שא� אחד 

שואל כעני	 ואחד שלא כעני	 שנזקקי	 תחלה לשואל כעני	." 
 

4. טורי אב מגילה כט:, וז"ל, "כמא	 דלא כרשב"ג. קשיא לי, ולרבנ	 מי ניחא הא 
כיו	 דשואלי	 ל' יו� קוד� למעשה והא בניס	 בעי אקרובי מתרומה חדשה וקיי"ל 
דתמיד טעו	 ביקור ד' ימי� קוד� שחיטה, א"כ תמיד של ר"ח ניס	 צרי� ללוקחו ד' 
ימי' קוד� לו וצרי� שתהי' תרומה חדשה בו ביו�, וא"כ אע"ג דקרינ	 באחד באדר 

ליכא ל' יו� עד הפרשת תרומה חדשה." 
  

ורש"ש ש�, וז"ל, "כמא	 דלא כרשב"ג. עי' טורי אב	 דר"ל שהיו תורמי	 תרומה 
חדשה ד' ימי� קוד� ר"ח ניס	. ותימה דהרי משנה ערוכה רפ"ג דשקלי� דהיתה 
בפרוס הפסח, וכ	 בירושלמי ש� רפ"א איתא דהיתה בר"ח ניס	, ועו"ש כתחילתה 
שנאמר ויהי בחדש הראשו	 כו', באחד לחדש כו', ותאני עלה בו ביו� נתרמה תרומה 
כו', (וזה ג"כ דלא כפרש"י בר"פ תשא פסוק ט"ו ע"ש) וכ"כ הרמב"� פ"ב מהלכות 
שקלי� ה"ה. א� ק"ל דש� תנ	 וה	 גרנות למעשר בהמה דר"ע, ובבכורות (נח.) מוכח 
דלר"ע היה הגור	 ביו� אחרו	 דאדר, וכ"פ הרמב"� פ"ז מהלכות בכורות הל"ח. 
וצ"ל דה	 גרנות לאו דוקא, דהתרומה היה ודאי בר"ח ניס	 כנ"ל, וכ	 פשטא 
דברייתא בר"ה (ז) כמש"כ ש� בס"ד. שוב ראיתי להתוי"ט בשקלי� ש� שהעלה 

דברי הרמב"� בצ"ע, ונעלמו מכ"ת הראיות שהבאתי." 
 

5. בית יוס	 או"ח ריש סימ תכ"ט, וז"ל, "תניא שואלי	 בהלכות פסח קוד� הפסח 
שלשי� יו�. בפרק קמא דפסחי� (ו.), וא� תאמר והא תניא בפרק בני העיר (מגילה 
לב.) משה תיק	 לה� לישראל שיהו שואלי	 ודורשי	 בהלכות פסח בפסח הלכות 
עצרת בעצרת הלכות חג בחג, ויש לומר דהא דתניא שואלי	 ודורשי	 קוד� הפסח 
שלשי� יו� לאו למימרא דאנו מחוייבי� לשאול ולדרוש בהלכות הפסח אלא 



דמשו� דקיימא ל	 בעלמא (תוספתא סנהדרי	 פ"ז ה"ה) בשני תלמידי� ששואלי� 
אחד שואל כעני	 ואחד שלא כעני	 נזקקי	 לשואל כעני	 אתא לאשמועינ	 דכל ששואל 
בהלכות הפסח שלשי� יו� קוד� לפסח חשיב שואל כעני	 וכ	 פירש הר"	 (מגילה ב: 

ד"ה פורי�, פסחי� ב: סד"ה העושה).  
ועוד יש לומר דדיני פסח על כל פני� צרי� להודיע� לע� קוד� לפסח שלשי� יו� 
כדי שיהיה לה� שהות רב להתעסק בטחינת החיטי� ואפיית מצה והגעלת כלי� 
וביעור חמ� דאילו בפסח לית להו תקנתא אי לא עבדו להו כהלכתייהו מקמי הכי 
מה שאי	 כ	 בשאר מועדי� דבעצרת ליכא דיני� יותר מבשאר יו"ט ובסוכות א� על 
גב דאיכא מצות סוכה ולולב אי	 צרי� ללמוד בה� כל כ� דיני� דאפילו סוכת גנב"� 
ורקב"ש כשרה (סוכה ח:) ובדפנות סגי בשתי� כהלכת	 ושלישית אפילו טפח (ש� 
ו:) ולולבי� ואתרוגי� רוב� כשרי� ועוד שאי	 טרחת סוכה ולולב מרובה ודיי	 
להתעסק בה� בערב החג ומשו� הכי לא בעי לשאול ולדרוש בהלכותיו כל כ� זמ	 
קוד�, והא דתניא ששואלי	 בהלכות פסח בפסח והלכות חג בחג היינו לדרוש 
בטעמי� שבעבור� נצטוינו במועד ההוא וג� כ	 לדרוש בדברי� שאסור ומותר 
לעשות ביו"ט ותדע דדומיא דעצרת קתני שאי	 בו הלכות אחרות אלא אלו וכ	 
שואלי	 בפסח וחג לא קאמר אלא על הלכות אלו אבל שאר הלכות קוד� לכ	 שואלי	 

ודורשי	 בה� � לפסח שלשי� יו� קוד� ובסוכות יו� או יומיי�.  
ועוד יש לומר דבפרק קמא דעבודה זרה (ה:) אמרינ	 דטעמא דבעינ	 קוד� לפסח 
שלשי� יו� מפני הקרב	 כדי לבודקו ממומי	 כלומר [כיו	] שכל ישראל חייבי	 
להקריב קרב	 לחג זה צריכי	 שלשי� יו� לדרוש לה� בהלכות הפסח כדי שיהא 
שהות לכול� ליקח לה� קרבנות בדוקי� ממומי	, וא� על גב דהשתא בעוונותינו אי	 
לנו קרב	 כיו	 דבזמ	 שהיה קרב	 התקינו שיהו דורשי	 שלשי� יו� קוד� תקנה לא 

זזה ממקומה." 
  

6. וט"ז ש� סק"א, וז"ל, "שואלי� בה' פסח. הקשה הר"	 מהא דתנ	 משה תיק	 
לה� לישראל שיהיו דורשי	 הל' פסח בפסח כו' ותי' דאי	 חיוב לשאול ולדרוש אלא 
נ"מ דליהוי שואל כעני	 כו'. ול"נ דנ"מ רבתי לעני	 ממו	 דאי' בפ' השואל ד' צ"ז 
אמרו לי' רבנ	 לרבא שאיל ל	 מר, פירש"י רבינו נשאל למלאכתינו ללמוד לנו תורה 
שיושב ומלמד לנו תורה כל היו� וא� נשאל ממנו בהמה ומתה נפטר דהוי שאלה 
בבעלי�, איקפד רבא א"ל לאפקועי ממונא קבעיתו אדרבה אתו	 שאלתו	 לי דאלו 
אנא מצי לאשתמוטי ממסכתא למסכת', פי' כשאני חפ� להתחיל במסכת' אחרת 
שלא תשכח ממני אי	 את� יכולי' למחות בידי, אתו	 לא מציתו לאשתמוטי, ולא 
היא איהו שאיל להו ביומי דכל' כשדורשי	 לפני הרגל בה' הרגל דלא מצי לאשתמוטי 
למסכת' אחרת ואינהו שאילו לי' בשאר יומי, וא"כ יש נ"מ לעני	 א� שאלו 
התלמידי� בהמה מהרב תו� ל' יו� קוד� פסח ומתה פטורי� דאותו זמ	 משועבד 

הוא לה� והוי שאלה בבעלי� כנ"ל נכו	."  

ופרי מגדי� במשבצות זהב ש� אות א' (מופיע באתר) 
 

ומקור חיי� ש� (מופיע באתר) 
 

7. מחצית השקל ש� אות א', וז"ל, "וכ"כ רש"א בסוכה ד� ד' אהא דתנ	 הת� 
סוכה ישנה ב"ש פוסלי� וב"ה מתירי� ותנ	 ש� איזה סוכה ישנה כל שעשאה 
שלשי� יו� קוד� לחג הסוכות ופירש"י טעמא דב"ש דבעי שיעשה הסוכה לשמה 
אבל עשאה סת� פסולה אבל א� עשאה תו� שלשי� לחג כיו	 דשואלי	 בהלכות חג 
סתמיה עשאה לשמה, ומזה כתב מהרש"א דמוכח דלא כהרב"י דמזה מוכח דג� 

בסוכות דרשינ	 שלשי� יו� קוד� החג וממילא ה"ה בעצרת דמ"ש." 
 
 



8. ביאור הלכה בתחילת סימ תכ"ט, וז"ל,  
"שואלי� וכו'. בטור איתא שואלי� ודורשי� 
והוא כגירסת הגמרא דיל� בפסחי� ד ו' 
ובבכורות ד נ"ח וברי" הגירסא שואלי� לבד 
וכ� הגירסא בע"ז ובסנהדרי� י"ב ולכאורה אי� 
נ"מ בזה דכונה אחת הוא לישא ולית� בהלכות 
 הפסח קוד� הפסח וכ� איתא ברש"י ר"ה ד
ז' וב"ק קי"ג שהיו דורשי� ברבי� בהלכות 
הפסח קוד� פסח ל' יו� אכ� בר"� פ"ק 
דפסחי� ופ"ק דמגילה אמר דמה שאמר 
שואלי� היינו דבזה הזמ� א� באו ב' תלמידי� 
ואחד שאל בהלכות פסח נזקקי� לו קוד� 
דהוא בכלל שואל כעני� אבל אי� חיובא ללמוד 
ל' יו� קוד� ה"פ רק בפסח גופא וזהו מה 
ששנינו מרע"ה תיק� לה� לישראל שיהו 
דורשי� הלכות פסח בפסח וכו' לפיכ� דייק 
כא� בלשו� שואלי� לבד ודבריו ה� דברי 
הרשב"א בספ"ד דמגילה אבל כמה ראשוני� 
פליגי עלייהו רש"י בכמה מקומות ותוספות 
בפ"ק דמגילה ד ד' והרוקח בכולהו מבואר 
להדיא דחיוב לדרוש מקוד� בהלכות פסח 
שלשי� יו� וכ� בעיטור העתיק הגירסא 
שואלי� ודורשי� וכ� באו"ז העתיק דדורשי� 
שלשי� יו� קוד� וג� קשה מאוד דהלא 
בסנהדרי� י"ב משמע להדיא דהאי שואלי� 
דורשי� הוא דקאמר הש"ס ש� דהלא מפוריא 
דרשינ� בהלכות הפסח דתניא שואלי� בהלכות 
הפסח קוד� לפסח ל' יו� וג� עיקר העני� 
מוכח כ� דאלו מפני שנזקקי� לתלמיד ששואל 
כעני� לא שיי� לומר דמשו� זה יזלזלו בחמ� 
דאי� כא� פרסו� כלל בזה שמשיב לתלמיד 
כששואל וכבר ראיתי שעמד הב"ח על הר"� 
מסוגיא דסנהדרי� הנ"ל וכ� הפרי חדש וכ� 
בע"ת כתב דמסוגיא דע"ז ד ו' לעני� קרבנות 

ש� ג"כ לא משמע כדברי הר"�.  
שוב מצאתי בשאלתות שכתב נמי בפשיטות 
וז"ל ותלתי� יומי� קמי פסחא דרשינ� במילי 
דפסחא כדתניא שואלי� בהלכות הפסח קוד� 
הפסח ל' יו� וביותר מבואר כ� להדיא בהלכות 
גדולות וז"ל ומקמי פסחא בתלתי� יומי� 
מיבעי ליה לישראל למיגמר מילי דפסחא 
ואגמורי אנשי ביתיה דתניא שואלי� בהלכות 

הפסח וכו' א"כ נמצא דעת הר"� והרשב"א 
יחידאי� ה� נגד כל הראשוני� הנ"ל [וג� 
בסוגיא גופא מרשב"ג מוכח דלאו להשיב 
לשואל לבד קאי ורק ללמוד ולזכור ההלכות 
ומרשב"ג נשמע לת"ק דלא פליגי רק לעני� זמ� 
אבל לא בעצ� העני� אח"כ מצאתי שעמד בזה 
במטה יהודה] ומה דאיתא בסו מגילה משה 
תיק� לה� לישראל שיהו דורשי� הלכות פסח 
בפסח הלכות עצרת בעצרת וכו' כבר תירצו 
ע"ז המפרשי� עיי� ב"י וב"ח וש"א ובביאור 
הגר"א משמע דמפרש דאי� הכונה דוקא על 
יו� החג לבד רק על יו� החג ועל כל הזמ� 
שמקוד� כפי שמבואר במקו� אחר וכעי� זה 
כתב ג"כ הב"ח [אלא שהוא כתב דלאחר שלמד 
ל' יו� קוד� שוב א"צ ללמוד בחג עצמו והרבה 

אחרוני� חולקי� עליו] והפר"ח 
והנה בח"י העיר דבר חדש לתר� בזה קושית 
כל האחרוני� דאיתא בירושלמי פ"א דפסחי� 
ה"א שואלי� בהלכות פסח בפסח הלכות עצרת 
בעצרת הלכות חג בחג בבית ועד שואלי� קוד� 
לשלשי� יו� וכ� איתא ג"כ בתוספתא דמגילה 
[וז"ל הפ"מ ש� שואלי� בהלכות פסח בפסח. 
כ"א ואחד בביתו אבל בבית ועד שמתקבצי� 
הרבה בביה"מ ללמוד שואלי� קוד� לשלשי� 
יו�] וכ� הפ"מ ש� ג"כ כתב דהא דסו פרק 
בני העיר שלא בבית ועד קמיירי דהיינו לכל 
אחד ואחד בביתו והא דשלשי� יו� קוד� 
היינו בבית הועד וכעי� של משה דהיינו בבית 

הועד  
אמנ� בא"ר סתר דברי החק יעקב וז"ל כיו� 
דבש"ס דיל� בכמה מקומות [בפסחי� ו' 
במגילה כ"ט ובסנהדרי� י"ב ובע"ז ה'] מייתי 
הגמרא ברייתא זו בסת� שואלי� קוד� ל' יו� 
ולא לישתמיט בחדא דוכתא לומר בבית הועד 
אלמא דלא ס"ל הכי לש"ס דיל� וכ� משמע 
לכאורה בע"ז ש� וכ"פ הב"ח דמצוה לכל אחד 
להתחיל ללמוד ה"פ מפורי� עכ"ל ובאמת 
בדברי הבה"ג הנ"ל שהעתקתי מבואר כדבריו. 
ועכ"פ בביהמ"ד בחבורות בודאי יש חיוב 
ללמוד שלשי� יו� קוד� א לדברי הירושלמי 

וכמו שכתב הפ"מ."   

  
ושער הציו ש� אות ה', וז"ל, "עיי	 בחק יעקב וכדבריו מבואר ברמב"� פי"ג 
מהלכות תפלה הלכה ח'. והנה האחרוני� רצו לומר דלכ� העול� מקילי	 בדבר 
משו� דסומכי	 על קריאת התורה בענינו של יו�, ובאמת מלשו	 הלכות פסח בפסח 
והלכות עצרת בעצרת משמע דהלכות ממש קאמר מה שאסור ומה שמותר וכ	 מוכח 
בילקוט ריש פרשת ויקהל עיי	 ש�, וברמב"� הנ"ל ג"כ משמע להדיא דשני עניני� 

ה� עיי	 ש�." 
  

9. רמב"� פי"ג מהלכות תפילה הלכה ח', וז"ל, "ומשה תיק	 לה� לישראל שיהו 
קוראי	 בכל מועד ענינו ושואלי	 ודורשי	 בענינו של יו� בכל מועד ומועד." 


