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 להיות חל שקלים בפרשת קורין בשבת להיות שחל אדר חדש ראש", שנינו( א כט)במסכת מגילה . 1

 ברביעית אדומה פרה בשלישית זכור בשניה אחרת לשבת ומפסיקין לשעבר מקדימין השבת בתוך

 ".לכסדרן חוזרין בחמישית לכם הזה החדש

 רבי איתמר מאחריה לפורים שסמוכה כל שלישית שבת היא איזו רבנן תנו", למדנו( א ל)ובגמרא שם 

 בשבת ניסן חודש ראש דאיקלע הא פליגי ולא ניסן חודש לראש הסמוכה שבת אמר חנינא ברבי חמא

 ".שבת באמצע דאיקלע הא

 להקדים הוצרך שלא, הא דאיקלע ראש חודש ניסן ביום השבת", (ה הא דאיקלע"ד)י "ופירש רש

 בסמוכה ולא, חנינא' בר אחא כרבי אדומה פרה רהשעב לשבת קרינן, שעברה לשבת החודש פרשת

 לקרות שהוצרכנו, שבת באמצע ניסן חודש ראש דחל והיכא, לפסח טמאים אזהרת לסמוך, לפורים

 סמוכה שהיא, זו שבת שלפני לשבת פרה פרשת להקדים הוזקקנו - שלפניה בשבת החודש פרשת

 ".מאחריה לפורים

 

 שיעשו, לטהר ישראל את להזהיר - אדומה פרה", (ומהה פרה אד"א ד כט מגילה)י "כתב רש .2

 ".בטהרה פסחיהן

 

 שקודם בשבת והיא אדומה פרה פרשת היא השלישית", (א ק"ס תרפה סימן)כתב המשנה ברורה  .3

 מיד החטאת באפר ישראל את בה להזות כדי לניסן סמוך במדבר שריפתה היה שכן החודש פרשת

 לפניו להתפלל זו פרשה קורין לכך בזמנו הפסח לעשות ויוכלו טהורים שיהיו כדי המשכן הקמת אחר

 ."במהרה טהורים מים יזרוק עלינו שגם' ית

 

כתבו שקריאת פרשת פרה ( ה בלשון"ברכות יג א ד)' הביא שהתוס( תרפה' ח סי"או)הבית יוסף . 4

 ז"י במגילה לאו בברכות לא ליתא שלפנינו כתב בתוספות, ע"על השו א"הגר ובביאור]היא מדאורייתא 

אמנם דברים אלו נמצאים ". לו נזדמנה משובשת ונסחא זכור אלא ליתא דברכות ז פרק באשרי וכן' ב

 [.קח' וראה בתרומת הדשן סי, א מגילה יז ב"ריטב, ש ברכות שם"רא' בתוס

 זכור פרשת בשלמא הא להו מנא ע"וצ", הביא את דבריהם והקשה עליהם( 'ה כתבו בתוס"ד)ח "הב

 כתוב( יד יז שמות) דכתיב דהא התם מדאמר דאורייתא דהוי( א יח) דמגילה' ב בפרק שמעמ ודאי

 בלב יכול עמלק לך עשה אשר את זכור( יז כה דברים) דכתיב היא קריאה זכירה האי בספר זכרון זאת

 דזכירה לך הרי בפה זכור מקיים אני מה הא אמור הלב שכחת הרי תשכח לא( יט שם) אומר כשהוא



 

 

 שמזכירין פורים שלפני בשבת שזהו( קמז' סי) ק"הסמ כתב וכן קאמר תורה בספר ריאהלק בפה

 .החדש ופרשת שקלים לפרשת שוה פרה פרשת אבל. זכור פרשת

 דתיקן הוא ועזרא מדרבנן אלא התורה מן אינה התורה דקריאת בפשיטות התוספות שתופסין ומה

 קורין שיהו במדבר תיקן השלום עליו רבינו משה אמרו( א פב ק"ב) מרובה דבפרק נמי לתמוה איכא

 לישראל להם תיקן משה איתא נמי( א"ה ד"פ מגילה) ובירושלמי תלתא ותיקן עזרא שבא אלא בתורה

( מד כג ויקרא) שנאמר מועד של ובחולו חדשים וראשי טובים וימים בשבתות בתורה קורין שיהיו

 לפי השתא( א יג מגילה) עומד הקורא בפרק ף"הרי ומביאו ישראל בני אל' ה מועדי את משה וידבר

 מלבד קריאה לכל מיוחד סדר היה שלא אלא י"רש כפירוש התורה מן בשבתות קריאה כל ודאי זה

 זכור בפרשת טפי ליזהר דצריך נראה זה לפי ואפילו הקריאות לכל הסדר ותיקן עזרא ובא זכור פרשת

 רבינו משה מפי פה בעל אלא שאינן יאותקר שאר כן שאין מה בתורה ומפורשת מיוחדת מצוה שהיא

 ".השלום עליו

 לקראם חייבים אדומה פרה ופרשת זכור שפרשת יש אומרים"כתב ( ז' תרפה סע' ח סי"או)ע "השו

 כדי הללו בשבתות מנין שיש למקום לבא צריכים מנין להם שאין הישובים בני לפיכך, מדאורייתא

 ."מדאורייתא שהם אלו פרשיות לשמוע

 .שאף פרשת פרה היא מדאורייתא' ה כוונתו לפסוק כתוסולכאור

 בסימן לעיל ועיין מדאורייתא אינה זו שפרשה כתבו אחרונים והרבה", כתב( ק טו"ס)ובמשנה ברורה 

 ".המצוה ידי לצאת לכוין צריך כ"ג דרבנן במצוה דאפילו ב"במ י"סק' ס

 

ראה מה שכתב בספר ילקוט ", כתב( לו' פורים עמ, א"ג משה הררי שליט"להרה)במקראי קודש . 5

הורה לי שאין ( א"שליט)מ אליהו "אך הגר". שיש להחמיר כדעת האומרים שהיא מן התורה''יוסף שם 

אך מכל , חובה להחמיר בקריאת פרשת פרה את כל החומרות שמחמיריםבהן בקריאת פרשת זכור

פסקו שקריאת פרשת פרה שאמנם רוב הפוסקים , ובתשובה לשאלתי הוסיף. מקום טוב להחמיר בהן

 .ד"אך טוב לחוש לסוברים שחיוב קריאתה הינו מדאורייתא עכ, הינה מדרבנן

מ "ל והגר"ש ישראלי זצ"כך הורו לי הגר, ומה שכתבנו שנשים אינן חייבות לשמוע קריאת פרשת פרה

את שלמרות שבפרשת זכור נהגו הנשים לשמוע , (א"שליט)מ אליהו "והוסיף הגר(. א"שליט)אליהו 

מכל מקום בפרשת פרה אין מנהגן לשמוע , אף על פי שמעיקר הדין אינן חייבות בכך, הקריאה בתורה

שיש מקום לומר שהנשים חייבות בקריאת , א אמר לי"א נבנצל שליט"ואילו הגר. ד"קריאה זו עכת

משום שבפרשת זכור יש להקל להן משום דאינן , התורה בפרשת פרה יותר מהקריאה בפרשת זכור

והרי גם הנשים חייבות , אך פרשת פרה עוסקת בטהרתן של ישראל לשם קרבן פסח. נות מלחמהב

 ".ד"בקרבן פסח עכת



 

 

 

 בהלכות ודורשין שואלין כדתניא עבידתייהו מאי יום שלשים הני", שנינו( ו א)במסכת פסחים . 6

 קמא שהרי נאדת טעמא מאי שבתות שתי אומר גמליאל בן שמעון רבן יום שלשים הפסח קודם הפסח

 וכתיב במועדו הפסח את ישראל בני ויעשו שנאמר שני הפסח על ומזהיר ראשון בפסח עומד משה

 דפסחא במילי דאיירי איידי לך אמר גמליאל בן שמעון ורבן אדם לנפש טמאים היו אשר אנשים ויהי

 דשהח בראש עומד משה שהרי גמליאל בן שמעון דרבן טעמא מאי דפסחא מילי לכל להו מסיק

 בעשר לאמר ישראל עדת כל אל דברו וכתיב חדשים ראש לכם הזה החדש שנאמר הפסח על ומזהיר

 או בירחא בארבעה דילמא קאי ירחא דבריש ממאי' וגו אבת לבית שה איש להם ויקחו הזה לחדש

 סיני במדבר משה אל' ה וידבר מהכא דרבינא משמיה שימי בר רבה אמר אלא קאי בירחא בחמשה

 ירחא דבריש ממאי נמי הכא במועדו הפסח את ישראל בני ויעשו וכתיב הראשון בחדש תהשני בשנה

 ממדבר מדבר אתיא יצחק בר נחמן רב אמר קאי בירחא בחמשה או בירחא בארבעה דילמא קאי

 השני לחדש באחד מועד באהל סיני במדבר משה אל' ה וידבר התם וכתיב סיני במדבר הכא כתיב

 אמר שני דחדש ניכתוב והדר ראשון דחדש ברישא וניכתוב חדש בראש אןכ אף חדש בראש להלן מה

 ".בתורה ומאוחר מוקדם אין אומרת זאת דרב משמיה תחליפא בר מנשיא רב

 .הרי שיש ללמוד הלכות פסח שלשים יום קודם לפסח

 קורין שיהיו מצותן ישראל בני אל' ה מעדי את משה וידבר", למדנו( א לב)במסכת מגילה , מאידך

 יום של בענינו ודורשין שואלין שיהו לישראל להם תיקן משה רבנן תנו בזמנו ואחד אחד כל אותן

 ".בחג חג הלכות בעצרת עצרת הלכות בפסח פסח הלכות

 ?כיצד מתיישבו הגמרות. הרי שדווקא בזמן החג יש חיוב ללמוד את הלכותיו

 פירש כמה פירושים( תכט' ח סי"או)הבית יוסף 

 לשאול מחוייבים דאנו למימרא לאו יום שלשים הפסח קודם ודורשין שואלין דתניא דהא לומר ויש. "א

 תלמידים בשני( ה"ה ז"פ סנהדרין תוספתא) בעלמא לן דקיימא דמשום אלא הפסח בהלכות ולדרוש

 בהלכות ששואל דכל לאשמועינן אתא כענין לשואל נזקקין כענין שלא ואחד כענין שואל אחד ששואלים

 ."ן"הר פירש וכן כענין שואל חשיב לפסח קודם יום םשלשי הפסח

 להם שיהיה כדי יום שלשים לפסח קודם לעם להודיעם צריך פנים כל על פסח דדיני לומר יש ועוד. "ב

 להו לית בפסח דאילו חמץ וביעור כלים והגעלת מצה ואפיית החיטים בטחינת להתעסק רב שהות

 יותר דינים ליכא דבעצרת מועדים בשאר כן שאין מה כיה מקמי כהלכתייהו להו עבדו לא אי תקנתא

 דינים כך כל בהם ללמוד צריך אין ולולב סוכה מצות דאיכא גב על אף ובסוכות טוב יום מבשאר

 טפח אפילו ושלישית כהלכתן בשתים סגי ובדפנות( ח ב סוכה) כשרה ש"ורקב ך"גנב סוכת דאפילו

 בהם להתעסק ודיין מרובה ולולב סוכה טרחת שאין ודוע כשרים רובם ואתרוגים ולולבים( ו ב שם)



 

 

 בהלכות ששואלין דתניא והא קודם זמן כך כל בהלכותיו ולדרוש לשאול בעי לא הכי ומשום החג בערב

 לדרוש כן וגם ההוא במועד נצטוינו שבעבורם בטעמים לדרוש היינו בחג חג והלכות בפסח פסח

 אלו אלא אחרות הלכות בו שאין קתני דעצרת דדומיא ותדע טוב ביום לעשות ומותר שאסור בדברים

 בהם ודורשין שואלין לכן קודם הלכות שאר אבל אלו הלכות על אלא קאמר לא וחג בפסח שואלין וכן

 ."יומיים או יום ובסוכות קודם יום שלשים לפסח קודם

 יום שלשים לפסח קודם דבעינן דטעמא אמרינן( ה ב) זרה דעבודה קמא דבפרק לומר יש ועוד. "ג

 יום שלשים צריכין זה לחג קרבן להקריב חייבין ישראל שכל כלומר ממומין לבודקו כדי הקרבן מפני

 גב על ואף ממומין בדוקים קרבנות להם ליקח לכולם שהות שיהא כדי הפסח בהלכות להם לדרוש

 תקנה קודם יום שלשים דורשין שיהו התקינו קרבן שהיה דבזמן כיון קרבן לנו אין בעוונותינו דהשתא

 ".ממקומה זזה לא

שלטעם הראשון אין חיוב ללמוד הלכות פסח לפני ואילו לשני , וברור שיש חילוק בין הטעמים השונים

 .הטעמים האחרים יש חיוב ללמוד הלכות פסח קודם לפסח שלשים יום

מלשון  ושינה בזה" יום שלשים לפסח קודם פסח בהלכות שואלין", (א' תכט סע סימן)ע "ופסק השו

ולכאורה כוונתו היא שלדין שואל כהלכה יש להקדים את השואל  -'שואלים ודורשים'הטור שכתב 

 .אך לא שיש חיוב ללמוד הלכות פסח בזמן זה, בהלכות פסח שלשים יום לפני פסח

 שני פסח הלכות כל על ומזהירן ראשון בפסח עומד משה שהרי", כתב( ב-ק א"ס)אך במשנה ברורה 

 סגי דבעצרת שדעתו א"הגר בביאור ועיין בהלכותיהן יום' ל לכן קודם דורשין נמי טוב יום בשאר ה"וה

 חטים טחינת כגון רבות הלכות בהן דיש משום בפסח רק הוא יום שלשים דהחיוב א"וי בסיון' א מיום

 להו לית פסח קודם כהלכותיהן אותן עושין אין אם שאלו חמץ וביעור כלים והגעלת המצות ואפיית

 לשאול צריך ע"לכו גופא טוב ביום פ"ועכ קודם ימים באיזה די טוב יום בשאר כ"משא בפסח קנהת

 שואלין שיהו לישראל להם תיקן משה[ לב דף] מגילה בסוף וכדאיתא בהלכותיה טוב יום בכל ולדרוש

 מיום ומתחילין ...בחג חג והלכות בעצרת עצרת הלכות בפסח פסח הלכות יום של בענינו ודורשין

 בשבת להקדים צריך דאז בו חל פ"ע כשאין] הגדול בשבת לדרוש נוהגין ועכשיו. עצמו הפורים

 הגעלה דיני דהיינו יעשון אשר המעשה ללמד' ה דרכי לעם להורות והעיקר] שובה ובשבת[ הקודם

 וחג כ"יוה הלכות לפניהם לדרוש שובה בשבת וכן פסח הלכות ושאר המצה ואפיית חמץ וביעור

 יוצאין אין בעלמא דרוש או בפלפול רק הדרשה יהיה אם אבל התשובה מענין שדורש מה דלב הסוכות

 ".עצמו בחג וכן קודם יום' ל פסח בהלכות לעסוק אחד לכל מצוה מ"ומ[ חובתן ידי בזה

משמע שלשיטתו אין חיוב ללמוד כמו שהתבאר " שואלים"ע "ודייק בביאור הלכה שממה שכתב השו

והוסיף הביאור הלכה שכך גם דעת , ן"י בשם הר"הראשון שכתב בב למעלה ושהכריע כתירוץ

 ק"בפ ותוספות מקומות בכמה י"רש עלייהו פליגי ראשונים כמה אבל", אך כתב על זה, א"הרשב



 

 

 וכן יום שלשים פסח בהלכות מקודם לדרוש דחיוב להדיא מבואר בכולהו והרוקח' ד דף דמגילה

 מאוד קשה וגם קודם יום שלשים דדורשין העתיק ז"באו וכן ודורשין שואלין הגירסא העתיק בעיטור

 דרשינן מפוריא דהלא שם ס"הש דקאמר הוא דורשין שואלין דהאי להדיא משמע ב"י בסנהדרין דהלא

 מפני דאלו כן מוכח הענין עיקר וגם יום' ל לפסח קודם הפסח בהלכות שואלין דתניא הפסח בהלכות

 בזה כלל פרסום כאן דאין בחמץ יזלזלו זה דמשום לומר ייךש לא כענין ששואל לתלמיד שנזקקין

 ...ל"הנ הראשונים כל נגד הם יחידאין א"והרשב ן"הר דעת נמצא כ"א ...כששואל לתלמיד שמשיב

 דפסחים א"פ בירושלמי דאיתא האחרונים כל קושית בזה לתרץ חדש דבר העיר בחוק יעקב והנה

 קודם שואלין ועד בבית בחג חג הלכות בעצרת עצרת הלכות בפסח פסח בהלכות שואלין א"ה

 ואחד א"כ. בפסח פסח בהלכות שואלין שם מ"הפ ל"וז] דמגילה בתוספתא כ"ג איתא וכן יום לשלשים

 כ"ג שם מ"הפ וכן[ יום לשלשים קודם שואלין ללמוד מ"בביה הרבה שמתקבצין ועד בבית אבל בביתו

 יום דשלשים והא בביתו ואחד אחד לכל דהיינו יקמייר ועד בבית שלא העיר בני פרק דסוף דהא כתב

 כיון ל"וז יעקב החק דברי סתר ר"בא אמנם הועד בבית דהיינו משה של וכעין הועד בבית היינו קודם

 זו ברייתא הגמרא מייתי[ 'ה ז"ובע ב"י ובסנהדרין ט"כ במגילה' ו בפסחים] מקומות בכמה דילן ס"דבש

 ס"לש הכי ל"ס דלא אלמא הועד בבית לומר דוכתא בחדא יטלישתמ ולא יום' ל קודם שואלין בסתם

 ל"עכ מפורים פ"ה ללמוד להתחיל אחד לכל דמצוה ח"הב פ"וכ שם ז"בע לכאורה משמע וכן דילן

 חיוב יש בודאי בחבורות ד"בביהמ פ"ועכ. כדבריו מבואר שהעתקתי ל"הנ ג"הבה בדברי ובאמת

 ".מ"הפ שכתב ווכמ הירושלמי לדברי אף קודם יום שלשים ללמוד

ודין , העלה שאין חיוב ללמוד קודם הפסח( כב' ח סי"ב או"יביע אומר ח)ל "ע יוסף זצ"לעומת זאת הגר

 .ע הוא רק לגבי שאלה שלשים יום קודם"השו

 וטרם", ע יוסף"כתב הגר, א"ן והרשב"ועל מה שהביא הביאור הלכה שרוב הראשונים חולקים על הר

. כלל בזה יחידים ואינם. ן"והר א"הרשב ש"כמ פוסקים הרבה דעת מתבא כי אוזן להעיר אמרתי אענה

 וההיא: ל"וז' שכ, בשבת להיות שחל פורים ל"ואריב ה"ד( ד) דמגילה ק"בפ א"הריטב, ראשונה יצא זה

 לתלמיד רשות שיש אלא, ברבים כן לדרוש חייבים שיהיו לא, יום' ל הפסח קודם הפסח' בהל דשואלין

 הפסח' בהל ודורשין כששואלין, בעניניהם חלוקים אלו לשונות' ב נמצאו. 'וכו. ניןכע שואל והוי, לשאול

 רשות שיש היינו, יום' ל הפסח קודם הפסח' בהל ששואלין ואידך. ברבים בהלכותיו לדרוש היינו בפסח

 הוהוכח:[ יב בסנהדרין ה"וכ. ]דווקני בנוסחי וליתא ודורשין ביה גרסינן לא ולהכי. הועד בבית לשאול

, בעצרת עצרת' הל בפסח פסח' בהל דורשין, [א"ה דפסחים ק"פ ירושלמי] התם' דדרשי, זה לדבר

 ל"עכ. ל"ז הגדול רבינו רבו בשם, ו"נר מורי מפי. יום' ל לפסח קודם הפסח' בהל שואלין הועד ובבית

 הפוסקים בכללי ח"השד כ"וכ. ל"ז ן"הרמב הוא, א"הריטב שכותב הגדול שרבינו ידוע והנה. א"הריטב

 דשואלין דהא, במגילה ביאר שכבר', שכ:( ו פסחים) חלאוה ם"מהר דעת וכן. ש"ע(. ז אות י' סי)



 

 

 כ"וכ. ש"ע. כענין שואל דחשיב הועד בבית שואל לענין היינו, יום' ל לפסח קודם הפסח בהלכות

 קודם כגון, ןכעני שואל, (י"מ ה"פ) אבות במגן ל"ז ץ"הרשב מדברי נ"וכ(. שם) דפסחים ק"בפ המאירי

(. ד"ע ג"דכ) שמועה יבין' בס להדיא ץ"הרשב כ"וכ. ש"ע. בתוספתא' כדאי לו שנזקקים מהרגל יום' ל

 הלא. ע"בש כ"ג ש"וכמ, י"הב של' הא' כתי, אחד בסיגנון המתנבאים נביאים חבל לפנינו נמצא. ש"ע

 ".ץ"והרשב. והמאירי. חלאוה ם"ומהר. ן"והר. א"והריטב א"והרשב. ן"הרמב הם

ן והוסיף לענות על ראיות הביאור הלכה וסיכם את "ם סובר כר"ע שגם הרמב"כ הוכיח הגר"אח

 מפורים פסח הלכות ללמוד גמור חיוב שאין, ע"והש י"הב מרן' כד שהעיקר ד"נלע לכן" -תשובתו

 תקנג' סי מרדכי במאמר' וע. יט ז"ע' ע) חפץ שלבו במקום בלימודו להמשיך ח"ת לכל ומותר, ואילך

 ללמוד צריכים', ה לקהל תורה ומרביצי שיעורים הנותנים או לרבים הוראות המורים מ"ומ.( ב"סק

 השופט עם' ה והיה. הלכה זו' ה דבר לשואלם להשיב בהם בקיאים ולהיות אלו בהלכות בעצמם

 בדיני, יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את לעם ולהודיע. דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקי

 לעם לדרוש שצריכים מה העיקר שזהו ל"ז האחרונים ש"וכמ. 'וכו חמץ וביעור המצות ואפיית הגעלה

 וכתקנת, בחג חג והלכות בפסח פסח הלכות ולדרוש ללמוד צריך עצמם החגים בימי הדברות ולכל. 'ה

 בשעה, בתורים לחייך נאוו( י פסוק א' פר) רבה השירים בשיר ואמרינן(. לב מגילה) רבינו משה

 נערה תור ובהגיע א"הד. בחג חג' הל, בעצרת עצרת' הל, בפסח פסח' הל, בתוריהן ת"בד ראיםשקו

 במשנה יעסקו הן משנה בעלי אם, ך"בתנ יעסקו הם מקרא בעלי אם( קא) ובסנהדרין. כ"ע. ונערה

 בהלכות, בעצרת עצרת בהלכות, בפסח הפסח' בהל יעסקו הם תלמוד בעלי ואם, ובאגדות בהלכות

 הפסח' בהל יעסקו משנה בעלי להיפך הגירסא( ד"ע ג"דכ) ץ"להרשב שמועה יבין' ובס]. בחג חג

 הקורא וכל[. כגירסתינו שהנכון ונראה. ובאגדות בהלכות במשנה יעסקו תלמוד ובעלי', וכו בפסח

 ".בזה ש"מ( שכג' סי) החינוך' בס ע"וע. טוב מה בעתו ודבר שנאמר לעולם טובה מביא בזמנו פסוק



 

 

 

 .ת פרהפרש. א
'פרה'נקרא את פרשת , כבכל שנה בשבת שלפני שבת החדש, בשבת זו

1
. 

 :בזמן זה' פרה'שני טעמים נתנו לקריאת פרשת -

 חובה קיימת היתה המקדש בית בזמן. אדומה פרה אפר ידי על מת מטומאת בטהרה עוסקת פרה פרשת. 1

הפסח חג קרבמת כאשר, בטהרה העוסקת, זו פרשה קוראים ולכן, הרגל לפני להטהר
2
. 

 מיד ישראל בני על הפרה מאפר להזות כדי, ניסן לחודש סמוך האדומה הפרה את שרפו סיני במדבר. 2

 כדי, זו פרשה קוראים לפיכך. הפסח קרבן את להקריב ויוכלו טהורים שיהיו כדי, המשכן הקמת לאחר

שהמקד בבית אותו לעבוד ונזכה במהרה אותנו גם שיטהר יתברך לפניו להתפלל
3
. 

כמו )או מדרבנן ( כמו פרשת זכור)הפוסקים חלוקים האם החיוב לקרוא פרשת פרה הוא מדאורייתא  -

 (.פרשיות שקלים והחדש

לדעת התוספות החיוב הוא מדאורייתא לכן לשיטתם יש להדר בקריאה זו ולדקדק בה כדרך שאנו 

מדקדקים בפרשת זכור
4
. 

אך לדעת רוב הפוסקים החיוב הוא רק מדרבנן
5
.

 

 

 ?האם חייבים ללמוד הלכות פסח שלשים יום קודם. ב
כלומר יש חיוב ללמוד  -"שואלים ודורשים בהלכות פסח קודם הפסח שלשים יום", במסכת פסחים למדנו

 .הלכות פסח שלשים יום לפני פסח

חג , משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בהלכות פסח בפסח", מאידך במסכת מגילה למדנו

 ?כיצד מתיישבת הסתירה. לא שלשים יום לפני -"עצרת בעצרת, בחג

 :הבית יוסף מתרץ שלשה תירוצים

אלא להורות , כוונת הגמרא בפסחים היא לא להטיל חיוב ללמוד הלכות פסח שלשים יום קודם. א

האחד שואל בהלכות פסח והשני , כאשר באים שני תלמידים לשאול הלכה, שבשלשים יום קודם פסח

 .כי הוא שואל כעניין, על הרב לענות לשואל בהלכות פסח, אחרות בהלכות

מה שתיקן משה הוא לא לימוד , יש ללומדם שלשים יום קודם פסח, מאחר והלכות פסח מרובות. ב

 .אלא לימוד טעמי החג וטעמי הלכותיו, ההלכות

ל "תקנו חז, ומיםמאחר ובזמן שנהג קרבן פסח לקחו אותו שלשים יום קודם על מנת לבקר אותו ממ. ג

 .ללמוד הלכות באותו זמן

. למעשה נחלקו ראשונים ואחרונים האם יש חיוב ללמוד את הלכות פסח שלשים יום לפני החג או שלא

ע יוסף סובר שאין חיוב"הגר, דעת המשנה ברורה שיש בזה חיוב
6
. 

 


