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הרה"ג ר' אהרן יואל סורשר שליט"א

 דף ו' ע"ב
 שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם הפסח שלושים יום

(דף ו' ע"א) כדתניא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח ל' יום רבן שמעון בן גמליאל אומר ב' 
 שבתות וכו' עיין כל הסוגיא. ונחלקו בזה הראשונים, דהר"ן על הרי"ף כתב וז"ל כלומר דחשבינן ליה שואל כענין וקי"ל

בעלמא בב' תלמידים ששואלים א' שואל כענין וא' שואל שלא כענין שנזקקין לשואל כענין עכ"ל, (ונראה דלא גרס 
הר"ן תיבת ודורשין וכן הוא בכמה ראשונים), והר"ן ביאר יותר במס' מגילה על הגמ' שם דף ד' ע"א וז"ל והא דאמרינן 

ינא אחרינא הוא, דלאו למימר דמחייבין מהאי זימנא בעלמא שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח ל' יום ההוא ענ
למידרש בהלכות פסח אלא לומר שהשואל בהם בבית המדרש באותו זמן מיקרי שואל כענין, דקיי"ל בשני תלמידים 
שואלין שאם אחד שואל כענין ואחד שלא כענין שנזקקין תחלה לשואל כענין עכ"ל, וכ"כ הרשב"א שם במגילה ששמע 

"א כתב כן והריטב"א כתב דלא גרסינן ודורשין ואינו בנוסח דוקני, וסיים דהוא מפי מורי נר"ו בשם רבו כן, וכן הריטב
רבנו הגדול, וכוונתו להרמב"ן, וכן הוא כאן בפי' מהר"ם חלאווה. אבל התוס' שם מס' מגילה דף ד' ע"א ד"ה מאי 

כמה ראשונים, רש"י בכמה מקומות (ומצאתי  אריא מבואר דיש חיוב לדרוש, והביאור הלכה סי' תכ"ט הביא שכן דעת
עכ"פ א' מהן מס' ראש השנה דף ז' ע"א ד"ה אתי לזלזולי בחמץ שכתב וז"ל שכבר מן הפורים ואילך התחילו הדרשנים 
לדרוש ברבים הלכות פסח), והרוקח והאור זרוע והשאילתות והבה"ג. וגם ההביא קושיית האחרונים שהגמ' מס' 

ר כן שכתוב שם דאין לעבר השנה אחר פורים דכבר מפורים דרשינן בהלכות פסח משום דהוי סנהדרין דף י"ב מבוא
 ל' יום ואם מעבר השנה אתי לזלזולי בחמץ, וכן הק' ממס' עבודה זרה דף ו'.

והב"י סי' תכ"ט הק' על הא דשואלין ודורשין ל' יום קודם מהא דאיתא סוף מס' מגילה דמשה תיקן להם 
ן ודורשין בהלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחג, ולפי הר"ן והרשב"א לישראל שיהו שאולי

והריטב"א פשוט דביום טוב יש חיוב לדרוש ובל' יום קודם הוא רק שהשאלה הוא כענין וכן כתב הבית יוסף, ולתוס' 
תוס' דהוא על דרך במגילה משמע דאין הכי נמי דיש ב' חיובים וכן כתבו הריטב"א והרשב"א שם במגילה בדעת 

מזרזין לאדם קודם מעשה ובשעת מעשה. והבית יוסף תי' דל' יום קודם מלמדים אותם ההלכות עצמן שנחוצים לדעת 
הכל מקודם להכין כראוי, וביום טוב מלמדים טעמי המצוות וענינים וגם הלכות יום טוב עצמו מה שאסור ומותר 

ן הלכות מיוחדות בשביל החג עיין שם בבית יוסף וכל הפוסקים לעשות ביום טוב דגם בעצרת צריך לדרוש ושם אי
שם האריכו בזה. והחק יעקב כתב דהתי' מפורש בירושלמי ותוספתא דאיתא שם דהדרשה הוא בחג עצמו, ובבית 
הועד דורשים ל' יום קודם, והביאור דדורשים לכל ההמון בהיו"ט עצמו אבל להלומדים בבית המדרש דרשינן ל' יום 

אבל האליהו רבה כתב דבגמ' כתב סתם ולא משמע דהוא דוקא בבית הועד והביאור הלכה הביא דמבואר  קודם.
 בהבה"ג דהוא חיוב לכל ישראל ללמוד הלכות פסח ל' יום קודם.

ומבואר מתוס' מס' מגילה דף ד' דה"ה בשאר ימים טובים יש חיוב לדרוש ל' יום קודם, וכן רש"י מס' סוכה 
סנהדרין דף ז' ע"ב וכדכתב שם הב"ח, והמ"א והגר"א והיד אפרים שם הביא ראיות לזה ממס'  דף ט' ע"א וכן מס'

בכורות דף נ"ח ומן הירושלמי פרק ג' דשקלים, ונחלקו הפוסקים אם זהו מעיקר הדין או מצד מנהג עיין שם בשער 
מע בהרוקח. וכתבו הפוסקים הציון ס"ק ב' שהביא דעת בגר"א והפרי חדש והמור וקציעה שהוא מעיקר הדין וכן מש

דכעת נהגו לדרוש בשבת הגדול ושבת שובה ולא ל' יום קודם, ולכן מצוה על כל א' בעצמו ללמוד ההלכות ל' יום 
 קודם.

 הבודק צריך שיבטל
וכן ופי' רש"י סמוך לבדיקה מיד, וכוונתו דזהו נכלל בהמימרא שהבודק צריך שיבטל בודק צריך שיבטל. ה

שהק' ונבטליה בד' או בה' ונבטליה בו' ומה קשה דילמא אה"נ, אע"כ דמימרא דרב פירושו מיד גמ' להלן מ מוכרח
אחר הבדיקה. וביאר בזה הצל"ח דהגמ' דייק הלשון הבודק צריך שיבטל מאי קאמר הבודק הו"ל למימר רק שצריך 

 ת אמת.האדם לבטל ופשיטא דצריך לבדוק ממתני', אלא דה"ק דמיד שבודק צריך לבטל, וכ"כ השפ
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 בביאור ס"ד של הגמ' כיון דמינטרא ע"ג ביתא חשיבי
א"א לומר דהס"ד הוא דבאמת מקפיד על ווצ"ע מהו הס"ד  וכי תימא כיון דמינטריה אגב ביתיה חשיבי וכו'.

פירורין דא"כ מה הראי' מסופי תאנים הא להדיא קאמר בזמן שבע"ה מקפיד עליהם וכו' בזמן שאין בע"ה מקפיד 
עליהם וכו' ומה ראי' שאינו מקפיד על פירורין, ומוכרח לומר דס"ד אף דאינו מקפיד מ"מ כיון דמיטנריה אגב ביתיה 

 וגם אין לומר דס"ד דכיון דלא הפקירם בפה וגם ד לומר כן, ועיין שפת אמת שהרגיש בזה. אינו הפקר וצ"ע מה הס"
לא לפני ג' לא הוי הפקר, דאף אם אינם מינטרא ע"ג ביתא היה ס"ד לומר כן, וכיון שאם אינם מינטרא ע"ג ביתא 

ואולי יש לומר דבס"ד א. אמרינן דכל שבודאי אינו מקפיד לא בעי הפקר בפה א"כ למה יגרע מה שמינטרא ע"ג בית
אין זה הפקר עד דאתי לרשות זוכה כיון דמ"מ איתא במקום המשתמר, ועל זה מייתי ראי' מכיון דפטור מן המעשר 
א"כ מוכרח דהוי הפקר גמור מיד, ועוד נוכל לומר דס"ד דכמו דאינו מועיל יאוש ברשותו כך אינו מועיל מה שאינו 

 ירוש.מקפיד אם הוא ברשותו עד שיפקרו בפ
 שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עלויה

ועל פ"ה קשה מאי פריך כי משכחת ליה ניבטליה הא פי' שחס עליה לבטלה עכ"ל. תוד"ה ודעתיה עלויה. 
דהיינו שרוצה באמת להחזיק בה דא"כ אף אם ביטל  והפנ"י תי' דברי רש"י דרש"י לא קאמר דחס עליה מלבטלה

אלא שחס עליה מלשורפה ולעולם אין לנו לחוש שיתעצל אפי' רגע מלבטלה  עובר דהא רוצה להחזור ולהחזיק בה,
ולכן אי הוי יכול לבטל אחר זמן איסורו ודאי אין בזה שום חשש דאינו עובר עד שימצא ואח"כ הוא מבטל מיד, אבל 

, וכ"כ רפנו מידכל שאינו שורפו מיד הוא עובר ועל זה חיישינן שלא ישוחס רגע א' מלשורפו כיון שאינו יכול לבטל 
ו א"כ למה לא הק' הגמ' וכי משכחת ליה לשורפו פ. והצל"ח הק' להיפך על תוס' דאי לא חיישינן שישהה מלשורהצל"ח

וליכא לתרץ דלבתר איסורא לא מצי לבטל וישאר קושיית הגמ', ואי נימא דאף אם ישרפנו מיד מ"מ עובר משעה 
ואף אם הוא שבת או  י ומאי קושיית הגמ' וכי משכחת ליה לבטלושיראנו עד שעה שישרפנו א"כ גם בביטול נימא הכ

יום טוב הא כל שמבערו ברגע הראשון שיכול אינו עובר, ותי' דשמא ימצא בשביעי של פסח ואינו יכול לבער עד אחר 
קא יפה שמא ימצא גלוסדכוונת הגמ'  כיון לתי' זו ולא ניחא ליה ולכן פי' הראש יוסף. והראש יוסף הפסח ולכן עובר

וכי משכחת ליה לבטליה הוא שיבטל כל חמצו בשעה ז' וכי משכחת ליה הוא דעובר אף אם אינו יודע בה, ומה שהק' 
, אבל מדברי התוס דף כא. ד"ה כעין קושיא של ליבטלה בד וה' או ליטבלה בו' פי' שמשכחת זמן איסור שלה עיי"ש

דכוונת הגמ' דכי משכחת החמץ לבטלה ואם לא מצא אינו  ואי לאשמעינן (שציין הגה"ש) מבואר להדיא דהתוס' סבר
 עובר כלל וצ"ע.

 בענין אם איסורי הנאה הוי אינה שלו או אינה ברשותו
ם אהנה נחלקו הראשונים והאחרונים  ולאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטל דא"ר אלעזר שתי דברים וכו'.

לגמרי ואינו שלו כלל או אם באמת עדיין הם שלו ויש זה שאיסורי הנאה אינה ברשותו אם כוונת הגמ' שהם הפקר 
לו בהן זכייה רק שאינם נקראים ברשותו וא"א לעשות שום חלות, דהריטב"א בסוכה דף לה. והריב"ש בשו"ת סי' 

הביאם בסי' ת"ו ס"ק ב', אבל הרשב"א החשן ת"א ס"ל דהוי שלו רק שהם אינם שווים ממון ולא הוי ברשותו והקצות 
פה. והר"ן שם בשמו וכן הרשב"א בשו"ת ח"א סי' תר"ב כתב דאיסורי הנאה אינו שלו כלל, וכן מבואר בנדרים דף 

מרש"י הכא ד"ה דלאו ברשותי הוא וד"ה דאמר ר' אלעזר שכתב דאינו שלו, ועיין בבית הלוי ח"א סי' מ"ח שהביא 
ול לזכות בו בע"כ ועד שזוכה בו ראיות לכאן ולכאן ועיי"ש שרוצה לומר פשרה שבאמת הוא שלו אלא שכל אדם יכ

עדיין הוא שלו ובזה יתיישב שאין כאן שום פלוגתא בין הראשונים עיי"ש, וע"ע באבני מלואים סי' כ"ח דהוכיח מהא 
וגם הביא הנאה ורק דהוי אינו ברשותו  דאיתא ברמב"ם דהקונה חמץ בפסח עובר בבל יראה דע"כ יכול לקנות איסורי

אבל הר"ן  .ראל קונה עבודה זרה מן הגוי לית ליה ביטול וש"מ דיכול לקנות איסורי הנאהשם ראיית הריב"ש דאם יש
מס' עבודה זרה על הגמ' שם דף מ"ג ע"א כתב דהטעם שיכול לקנותו הוא משום דיש אפשרות של היתר עד שקונה 

 שיו אסור לעולם.אותו דהגוי יכול לבטל וכן חמץ בפסח יש אפשרות להינות בה אחר הפסח ולכן חל הקנין ועכ
שאינו עובר עוד דהגוי יכול וכן בצל"ח בסוגיין ואם לאחר זמן איסורו מכרו לגוי דעת הנו"ב (מהדו"ת סי' ס"ג) 

לקנותו כמו אם הוא הפקר והתורה לא נתנו ברשותו אלא כל זמן שלא זכה בה אדם אחר אבל משזכה בה הגוי אז 
בפתיחה להל' פסח. אבל החתם סופר סי' קי"ב וקי"ד כתב דאף  לא נתנה התורה חפץ של גוי ברשותו וכ"כ הפרמ"ג

וכיון שנחשב ברשותו אין שום דבר שיועיל להוציאו מרשותו. כשהוא ברשות הגוי מ"מ אמרינן שאוקמה התורה ברשותו 
 כתב כהנו"ב מטעם אחר, דהרמב"ן סובר דאינו עובר על חמץ כל שאינו ברשותו,  והפרי יצחק (ח"ב סי' ט"ז)
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ונים החולקים סוברים דכל שא' מחזיק החמץ בשבילו זה נחשב שהוא ברשותו, אבל כאן שהגוי קנה החמץ והראש
אינו מחזיקו בשביל ישראל ואף אם הוי שלו מ"מ הא אין זה בכל גבולך. אלא שהעיר הפרי יצחק דאם נאמר דבאמת 

דאם לא הוי שלו אז פשיטא שהגוי יכול הוי שלו אלא שאינו ברשותו כדעת הריטב"א והריב"ש א"כ א"א למוכרו לגוי, 
לזכות בה מן ההפקר, אבל אם הוי שלו ואינו ברשותו ס"ד דהוא אינו יכול להקנותו וגם הגוי אינו יכול לקנותו דשלו 

אף אם אמרינן דאיסורי הנאה הוי שלא ואינו ברשותו  דאף חפץ שאינו ברשותו יכול הוא , אבל כתב דזה אינו דהוא
 שהוא ברשותו וכמו שכתב באבני מלואים סי' כ"ח ס"ק י"ג.להקנותו להגזלן 


