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  :ג �ד מגילה

  ?הא� תלמוד תורה דלהל� נדחה מפני עבודה או מפני קריאת המגילה
  

וכ� דבית רבי, תלמוד תורה דיחיד  
1

   כל כלל ישראל�תלמוד תורה דרבי�   

תלמוד תורה דוחה עבודה  עבודה דוחה תלמוד תורה  עבודה
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  דוחה תלמוד תורה מקרא מגילה
ואינה דוחה כבוד תורה
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ידי� את המת במועדי� דלהל�כיצד מספ
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?  
  

 מספידות �מענות   
  כול� יחד

 מכות על �מטפחות 
  ליב� להראות צער�

 אחת אומרת �מקוננות 
  וכול� עונות אחריה

  אסור  מותר )חול המועד�(במועד 
 סמוכות :ישמעאל' לר

  מותר �למטה 

  אסור

  אסור  מותר  מותר  ח חנוכה ופורי�"בר
  

  ].ה כר�"תוד[? כיצד נידוני	 מקומות דלהל�
  

  בטלני�' כר� שאי� בו י  כר� שישב ולבסו� הוק�  

  נידו� כאילו אי� לו חומה:לעני� בתי ערי חומה י"לרש
 אי� חילוק בזה:לעני� מקרא מגילה
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   להקדי� ליו� הכניסה�נידו� ככפר 

בכל עני� נידו� ככפר 'לתוס
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  ל" נידו� ככפר וכנ:בסת� כרכי�  
ו"� בט קורי:במוקפי� מימות יהושע
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  ].אלא, ה והתניא"תוד[? )קוד	 שישב שוב (כר� שחרב מה דינו
  

 כשחרב מעשרה בטלני� ובסת� כרכי� כשחרבו חומותיו שהיו מזמ� יהושע  

   להקדי� ליו� הכניסה�נידו� ככפר   ו"קורי� בט י"אליעזר בר' לר

   להקדי� ליו� הכניסה�נידו� ככפר   ד"קורי� בי  לחכמי�
  

                                                           

1
אלא רק תלמוד תורה דכל ישראל נחשב (שהיו ישיבה שלמה אינו נקרא תלמוד תורה דרבי� דא�  

שמקרא מגילה דוחה עבודה ועבודה דוחה  � ולכ� שפיר למדו בית רבי מזה , ) וכמעשה דיהושע�דרבי� 
 .ו שדוחה מגילה לתלמוד תורה"ק) דיחיד(תלמוד תורה 

2
 .חו על ביטול תורה ולא על ביטול עבודהדכ� ראינו כשבא המלא� להוכיח את יהושע הוכי 

3
 .ז יתבטלו ממקרא מגילה"א� עי' שאפי) ה כל"בד(' וביארו התוס, דהדי� הוא שמספידי� אותו 

4
 . דרבי� לעני� זהת"תבית מדרש של� לא נחשב ' וכבר נתבאר דאפי, לזה אי� ראיה מפורשת בסוגיא 

5
 והיינו �במועד ' לקונ� עליו אפי'  שמת מותר אפיאול� על תלמיד חכ�, כל האמור להל� הוא בסת� אד� 

 .שהכל נדחה מפני כבוד תורה

6
 .טורי אב�' וע, י"טת רשי� בש"כ� למד הר 

7
 .וא� אי� בו עשרה בטלני� נידו� ככפר ג� לעני� להקדי� ליו� הכניסה, ד"דהיינו שקורא בי 

8
מ אינ� מוקפי� מימות "ומה מל מיירי בסת� כרכי� שא� שמוקפי� ח" דדברי ריב,'כ� חידשו התוס 

 .בטלני�' אי� בה� י' ו אפי"אול� בכרכי� המוקפי� מימות יהושע קורי� בט, יהושע


