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 ביטול תורה?! –מקרא מגילה 

 

 מגילה ג, א.  1

 שו"ת בית אפרים, או"ח סימן סז.2

  ת יצחק, מגילה ג, א ]ר' יצחק אייזיק וייס[. בי3

גדול ליהודים. תורה וגדולה יחדיו צמידים. פיו ידבר חכמה ודבריו דברי דודים שפתותיו שושנים כפרים 

עם נרדים. תהלתו בקהל חסידים. והלולו הכל מודים. כולו מחמדים. זה ידידי רב האי גאון המפורסם 

 גן הדסים נ"י ע"ה פ"ה מהר"א זלמן נ"י: 

אדע מה זה שאמרו של בית רבי מבטלין ת"ת ובאין לשמוע חייב אינש לבסומי כיום הזה עד אשר לא 

מקרא מגילה הלא קריאתה זו היא תלמוד תורה וכן השומע כעונה ומה ביטול תורה שייך לומר על 

העוסק בקריאת המגילה ומה גם למאי דמסיק אסתר ברוח הקודש נאמרה הרי היא כאחד הכתובים 

 ...מקראי קודש המה ודאי הן הן דברי תורה

ולי כאשר יפיג ייני תתישב דעתי למצוא פשר דבר ועתה אמרתי דאגה בלב איש ישיחנה. אזניו וא

תשמענה. ועיניו תראנה. גיל ושמחה עד שיבה וזקנה והיה רק למעלה וידו על עליונה כחפץ לבי ולב 

 נאמן באהבתו:

 הק' יעקבקא סג"ל לנדא ברוך שמו לפ"ק
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 א. מ"מ עצמו הוא תורה והביטול הוא מפני סיבה צדדית

 (בן הנוב"י, ערוך השולחן, הרב טורצין) היא ביטול הליכהה. 1 

 קשה: אפשר בזמנה ביחיד )בן הנוב"י(

 תירוץ: בית רבי מסופקים )מהר"ץ חיות(

 : ילמד בדרך )אבן הראשה(קשה

 תמיד אפשר במקומות מטונפים )אבן הראשה(לא תירוץ: 

 משנת יעב"ץ –. הברכות 2 

 : על כל הנ"ל: נמצא שמדובר בהכשר מצוה וכד' ואם כן מה הק"ו בגמרא מעבודה לתורה )???(קשה

 רש"ש –לא שמע מ"מ מלמד תלמידים ששמעו . רב ש3 

 קשה על כל הנ"ל: שהפוסקים לא חילקו )בן הנוב"י(

המילים "האחשדרפנים בני הרמכים" וכשלא מבין לא הוי לימוד תורה כמובא  פירוש. לא יודעים 4 

 בפרמ"ג סימן נ )בשם המהרי"ל דיסקין, הובא בילקוט מתיבתא(

 קשה: כן יודעים )דף על דף(

 יג(-קשה: זה נכון בתושבע"פ, אבל במקרא גם כשלא מבין נחשב לימוד )שו"ע הרב ת"ת ב ,יב

 

 מ"מ אינו תורה בעצםב. 

לא נכתבה כדי ללמוד אלא רק כדי לקרוא ואין בה קיום מצוות תלמוד תורה )בית אפרים  . המגילה5 

 תירוץ א(

 קשה: לא יתכן לומר כן הרי היא מכ"ד ספרים וכן וכי לחינם חכמים דרשו את פסוקיה )אבני נזר(

 

 "מ הוא שבח סיפור ופירסום אך לא לימודג. מ

  "ז(בית אפרים תירוץ ב, הגרירסומי ניסא ולא לימוד )מ"מ הוא דרך תפילה ושבח ופי. 6 

 : אז מה? מכל מקום זה גם לימוד!קשה

 שלמה, חזו"א, דרך המלך בשם בנו, ירושלים דדהבא( חכמתכוונות במצוה ) 2תירוץ: אי אפשר 

 כוונות במצוה? 2קשה: מדוע באמת אי אפשר 

 חיים, עיטורי מגילה(כוונות שונות וסותרות )משמרת  2תירוץ: כי בהגדרה אלו 

 כוונות סותרות 2: עדיין צריך לי עיון מדוע אי אפשר גם קשה

 

 ד. ביטול תורה באיכות

) וצ"ע לפי כל אחד מהם אם כוונתו . הרבה הסבירו שיש כאן ביטול תורה באיכות מטעמים שונים 6 

ת"ת )ולשון הגמרא לאו כפשוטו )וכפשט הגמרא "מבטלין"( או שזה רק לא שלימות מצוות  שזה ביטול תורה

 דווקא(

 )ב"מ לג( )צפנת פענח(א. מידה ואינה מידה   

ג -וזמנים, שו"ת חיי הלוי, נפש חיה )שו"ע הרב ת"ת ג, אמועדים )ב. בקיאות לעומת עיון   

 וקו"א שם סק"א, אורות התורה ??(

 קשה: מדוע שלא יקרא בעצמו לאט ויעמיק בכל מילה ומילה

 הלימוד, כמובא ביו"ד )רש"ש( ג. אינו כפי זמנו בסדר

 קשה: הפוסקים לא חילקו

 צריך ללמוד במקום שלבו חפץ )ר' מקוצק(ד.   

 כיצד מתיישב הק"ו מעבודה בגמרא )עיטורי מגילה( –קשה לכל הנ"ל: על הצד שאין זה ביטול תורה ממש 

 מה הפשט? –הצד שזה ביטול תורה ממש ועל 

 

 תרפז, ב: רמב"ם מגילה א, א; שו"ע להלכה
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 א. מ"מ עצמו הוא תורה והביטול הוא מפני סיבה צדדית

 (ןבן הנוב"י, ערוך השולחן, הרב טורצי). ההליכה היא ביטול 1 

 הרב טורצין, קונטרס חנוכה ומגילה

 

 

 

 

 

 

 

  

 בנו של הנוב"י

ואם באנו לומר כי הכנופיא וההילוך למקום הועד לשמוע מקרא מגילה בעת ההיא מבטלין מת"ת. ולכאורה ...

דגמרא משמע כן ממה שאמרו ובאין לשמוע מקרא מגלה אשר תיבת ובאין הוא כמו שפת יתר והיה לישנא 

מספיק לומר מבטלין ת"ת לשמוע מקרא מגלה וכן כתבו התוס' ד"ה מבטלין כו' שביטול העבודה היה כדי 

 ..לשמוע מקרא מגלה עם הציבור.

 ערוך השולחן אורח חיים סימן תרפז

וכן מבטלין ת"ת ובאים לשמוע מקרא מגילה בציבור ואפילו ת"ת דרבים מבטלין וכן מפורש בירושלמי ]פ"ב סוף הל' ד'[ 

ת דרבים כמבואר סוף סוטה ואף על גב דוודאי גם דמבטלין בית הוועד לשמוע מקרא מגילה ובית הוועד הוא מקום ת"

 מגילה הוי לימוד תורה מ"מ ההילוך ועד הזמן שיתאספו כל העם ויתחילו לקרות המגילה הוי ביטול תורה
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  קשה: אפשר בזמנה ביחיד )בן הנוב"י(

 תירוץ: בית רבי מסופקים )מהר"ץ חיות(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (, הרב קלאצקיןאבן הראשהשו"ת : ילמד בדרך )קשה

 במקומות מטונפים )אבן הראשה(תירוץ: לא תמיד אפשר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנו של הנוב"י

לכתחלה  לוופרש"י ויתר המפרשים דאפי ,לה בזמנה קורין אותה ביחידיאמנם היא גופא קשיא לרב דאמר מג...

אם כן מה היה להם לבית רבי כי ילכו מחיל אל חיל לבטל בית מדרשם לילך למקום הוועד  ,אמר רב ביחיד

שהרי רש"י פי' שלא בזמנה היינו  ,ודוחק לומר שהיה זה שלא בזמנה .לשמוע שמה מקרא מגלה ברבים דוקא

קשה לרב  גם לישנא דגמרא והפוסקים אינו סובל לומר דהא דמבטלין ת"ת היינו שלא בזמנה גם ,בני הכפרים

 .דאמר בזמנה קורין ביחיד למה מבטלין העבודה יעשו עבודתן ויקראו אח"כ ביחיד כמו שהקשו התוספות
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 , הרב יעקב בצלאל ז'ולטימשנת יעב"ץ –. הברכות 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראיה שתורה חמורה מעבודה, הרי לפי על כל הנ"ל: נמצא שמדובר בהכשר מצוה וכד' ואם כן מה ה קשה

הנ"ל לא מיירי הכא בלימוד תורה אלא בהכשר מצוה, וא"כ מי יימר שהכשר מצוה מבטל עבודה וממילא 

 )????????(מקרא מגילה 

 

 

 רש"ש –לא שמע מ"מ מלמד תלמידים ששמעו . רב ש3 

 חילקו )בן הנוב"י(קשה על כל הנ"ל: שהפוסקים לא 

 

 רש"ש מגילה ג, א

 מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מ"מ. זכורני שראיתי בתשו' ב"א שנתקשה מאי ביטול תורה שייך בזה הכי קריאת

 קרא מגילהגם י"ל כגון הרב שלומד עם תלמידים והמה כבר שמעו מ ניות דעתי...ולע .המגילה איננה ת"ת

 אף שע"י זה יתבטלו התלמידים: קרא מגילהשיבטל הרב וילך לשמוע מ ,והרב עדיין לא שמע

 בנו של הנוב"י

גם לישנא דגמרא והפוסקים  ,שהרי רש"י פי' שלא בזמנה היינו בני הכפרים ,שלא בזמנהודוחק לומר שהיה זה ...

אינו סובל לומר דהא דמבטלין ת"ת היינו שלא בזמנה גם קשה לרב דאמר בזמנה קורין ביחיד למה מבטלין 

 .העבודה יעשו עבודתן ויקראו אח"כ ביחיד כמו שהקשו התוספות
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המילים "האחשדרפנים בני הרמכים" וכשלא מבין לא הוי לימוד תורה כמובא  . לא יודעים פירוש4

 בפרמ"ג סימן נ )בשם המהרי"ל דיסקין, הובא בילקוט מתיבתא(

 

 קשה: כן יודעים )דף על דף(

 יג(-קשה: זה נכון בתושבע"פ, אבל במקרא גם כשלא מבין נחשב לימוד )שו"ע הרב ת"ת ב ,יב

 

 

 

  

שם ומה דאי' בגמ' אטו אנן מי קאי ידעי' מהו ה"אחשתרנים בני הרמכים", לא הבנתי, שהרי רש"י על הפסוק 
י"א הפרדים,  -מין גמלים הממהרים לרוץ, ובאבן עזרא שם פי', האחשתרנים  -)אסתר ח י( כ', האחשתרנים 

הן הסוסיות, וכן בלשון ישמעאל שרוב מתכונתה כדרך לשון הקדש, ובני הסוסיות חזקים מבני  -הרמכים 
ון פרס ופירש שהם בני האתונות )ויעו' באבן עזרא )בראשית לט כא( שכ' בסו"ד, האחשתרנים שהוא לש

 הרמכים(.
אלא די"ל, דכוונת רבינא דאף אלו שלא ידעו פי' זה והוי אצלם ביטול תורה, מ"מ מבטלין תורה למקרא מגילה, 

מצוה ד מדרבנן בא"ד( כ' ג"כ, ואף על פי שאינו יודע מה הם אומרים יצא ידי  -אלא שבסמ"ג )חלק מ"ע 
 אנו אין אנו יודעים מהו האחשתרנים בני הרמכים, וצ"ב. חובתו מידי דהוה אנשים ועמי הארץ, וגם

, ישמעאל' דר וברייתא מקומן רשת איזהו'התמיד פ פרשת לשנות אחר קבעו )על דברי השו"ע:נ  סימן אברהם מגן

 .כגמרא( שהמדרש, גמרא במקום הוי ישמעאל' דר דברייתא, וגמרא משנה מקרא יום בכל ללמוד כל אדם שיזכה כדי
 נחשב אינו כ"דאל להבין ללמוד צריכים מבינים שאין עכשיו אבל תרגום לשון מבינים שהיו בזמניהם דוקא ל"נ

 ברוך הקדוש מבין אינו שהוא שאף ל"י מ"מ א"ק ס"ס ש"כמ שמבין' בל להתפלל מוטב בתפילה ואף ללימוד
 :הפירוש ללמוד צריכים לכן לימוד נקרא אינו מבין ואינו המשנה אומר אם אבל ומבין כוונתו יודע הוא

 שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות תלמוד תורה פרק ב

לות מפני שהוא עם הארץ הרי זה מקיים יאך אם מוציא בשפתיו אף על פי שאינו מבין אפילו פירוש המיב  ...

 ברך ברכת התורה בשחר לפני הפסוקים וכן כשעולה לספר תורה: ולפיכך כל עם הארץ מ 'מצות ולמדתם

 ...מבין הפירוש אינו נחשב לימוד כלליג במה דברים אמורים בתורה שבכתב אבל בתורה שבע"פ אם אינו 
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 מ"מ אינו תורה בעצםב. 

לא נכתבה כדי ללמוד אלא רק כדי לקרוא ואין בה קיום מצוות תלמוד תורה )בית אפרים  . המגילה5 

 תירוץ א(

 קשה: לא יתכן לומר כן הרי היא מכ"ד ספרים וכן וכי לחינם חכמים דרשו את פסוקיה )אבני נזר(

 ורח חיים סימן סחאשו"ת בית אפרים 

 תשובה למחו' ידידי הרב ה"ג כו' מוהר"ר יעקבקא לנדא נ"י. 

אחד"ש ביום משתה ושמחה. ולבסומי רווחא. מאשר יקרתי בעיניו נכבדתי במנה יפה ממנה בן מנה. לבו יהגה 

תבונה. גברא רבה חזינא. ותיובתא לא חזינא. ולא מידי קאמינא. כי הייתי כגבר עברו יין והחכמה מאין. 

עד פג ייני. ואתבונן אליו בבוקר. כי לתכלית הוא חוקר. בהא דאמרינן בריש מגילה מכאן סמכו  ואעלים עיני.

של בית רבי שמבטלין ת"ת ובאים לשמוע מקרא מגילה דמה ביטול תורה יש בזה הא גם קריאת המגילה 

שכ"ת תורה היא ובפרט למ"ד מגילת אסתר ברוה"ק נאמרה והרחיב הדברים ברוחב בינתו ואומר אני עד 

שואל ודורש בזה שניתן לדחות ולומר שקריאתה אינה תורה רק קריאתה זו הלילא ופרסומי ניסא ולא מבעיא 

למ"ד נאמרה לקרות ולא נאמרה לכתוב דא"ש אלא אפילו למ"ד נאמרה לכתוב אין הציווי לכותבה כדי ללמוד 

לקרותה מתוך הכתב וגם למ"ד מתוכה כמו נביאים וכתובים רק משום מצות קריאה שכך תיקנו עפ"י רוה"ק 

לא נאמרה לכתוב מודה שניתנה לכתוב מדרבנן כמ"ש התוספות ומכל מקום כשקורין בה אין בה רק משום 

קיום מצות קריאה שהקריאה אינה כדי להתלמד רק למען יספרו לבניהם דור אחרון אשר הגדיל ד' לעשות 

ים שנאמרו ברוה"ק ומסרום לעם ד' בתורת דברי עמנו ופרסום תקפו של נס ואינו דומה לשאר נביאים וכתוב

קבלה כדברי תורה ללמוד בהם ולתכלית זה הם כתובים ומסורים לעם ה' אלה משא"כ במגילה שניתן לכתוב 

לשם מצות קריאה ואין מקיים מצות ת"ת בקריאתה רק מצות חכמים בקריאתה לבד ולכן אפילו הלועז ששמע 

אמצע השנה אף אם מבין מה שקורא אינו דומה לקורא בנביאים אשורית יצא ואם הוא קורא המגילה ב

 ...וכתובים שניתנו ללמוד ולא לשם מצות קריאה בלבד

 

 , אות ישו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תקיז

בספר בית אפרים ]או"ח סי' ס"ז ס"ח[ דמגילה אינו דומה לשאר ספרי קודש שניתנו ללמוד בהם  ומה שכתב

בתורת דברי קבלה כדברי תורה מה שאין כן במגילה לא ניתנה ללמוד ואינו מקיים מצות תלמוד תורה 

סוף נאמרה  בקריאתה. הנה זה אינו נוגע לענינינו. דמה נפקא מינה אם ניתנו ללמוד או למצות קריאה. סוף

לכתוב ברוח הקודש. וגוף הדברים שכתב בשם הבית אפרים לא אאמין שיצאו דברים אלו מפי אותו צדיק 

שלא יקיים תלמוד תורה בלימוד מגילה ואם כן בחנם טרחו חז"ל בעלי הש"ס והמדרש שפירשו כל דברי 

קריאה ודאי מקיים אפילו אינו  המגילה ודרשו בה דרשות. ולפי דבריו היו כל יגיעם לריק חס ושלום כי מצות

יודע כל הדרשות האלה ואפילו לא ידע פי' המלות מקיים המצוה מידי דהוי אחשתרנים בני הרמכים ]עי' מגילה 

יח ע"א[. ומי התיר להם זה לבטל מדברי תורה ולעשות מדרש מגילת אסתר. אלא ודאי מגילת אסתר תורה 

כל קוץ וקוץ הן בנגלה הן בנסתר. והרי מגילת אסתר מכלל כמו נביאים וכתובים כי יש בה כמה למודים ב

ספרי קודש שצריך תלמיד חכם להיות בקי בהם. ועוד הרי הקורא מגילה הכתובה בין הכתובים בצבור לא 

יצא ]שם יט ע"ב[. ואם כן למה כתבה למגילה זו כלל כיון שאין יוצא בה. ודוחק לומר דלקרות בה ביחיד כתבה. 

בצבור. והרי מבטלין תלמוד תורה ועבודה לשמוע מגילה בצבור. אלא ודאי כתבה ללמוד  שהרי מצוה לקראה

 בה משאר כתובים:
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 "מ הוא שבח סיפור ופירסום אך לא לימודג. מ

 "ז( בית אפרים תירוץ ב, הגרימ"מ הוא דרך תפילה ושבח ופירסומי ניסא ולא לימוד ). 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פק בקורא קריאת שמע סמוך לאהבה רבה בלי הפסק אי סגי בהכי שלא ועיין בט"ז סי' מ"ז שכתב להסת...

יצטרך ברכת התורה. וע"ש בט"ז בשם הב"י שי"ל שק"ש היא כדברי תפלה ע"ש. ונראה הכוונה כיון שעתה 

אין קריאתה בדרך לימוד כי אם בדרך עול מלכות שמים ולמצוה נחשבת ולא ללימוד ואם כן גם בהלל ומגילה 

 ...י ענ"די"ל כן אבל לפ
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 : אז מה? מכל מקום זה גם לימוד!קשה

 שלמה, חזו"א, דרך המלך בשם בנו, ירושלים דדהבא( חכמתכוונות במצוה ) 2תירוץ: אי אפשר 

 טעמא דקרא הרב קנייבסקי בשם החזו"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חכמת שלמה אורח חיים סימן תרפז

ת העולם י]ריש סעיף ב[ ליישב קושיומה שלמד הטור כן, יש לומר על פי מה שכתבתי בספרי ספר החיים ...

מה רבותא הוי דמבטלין תלמוד תורה, הרי מגילה נמי הוי תורה. וכתבתי ליישב, דהכוונה לשני דברים לא 

מהני, ואם מכוין לתלמוד תורה, אינו עולה לשם מצות מקרא מגילה, ואם מכוין למקרא מגילה, אינו מקיים בו 

ויש ראיה לדברינו בספר החיים דכוונה אחת אינו עולה לב' דברים, . .מוד תורה, ע"ש שהבאתי ראיות לזה.תל

 ע"ש, ואתי שפיר ודו"ק, והיא עצה נכונה בעזרת השם יתברך:

 

 רפפורט, מגילה פ"ב ה"הדרך המלך, הרב 

עתה הנני להעתיק בכאן דברי נכדי מחמד עיני החריף כמר יוסף חיים שליט"א אשר שלח לידי עת שמחת פורים 

ת הרב הג' ר' יעקבקא ז"ל מובא בספר שו"ת בית אפרים יהגיע. וז"ל, והנראה לפענ"ד לומר בזה, ונקדים לישב קושי

ה )דף ג'( של בית רבי מבטלין ת"ת ובאין לשמוע מקרא מגילה, והקשה חאו"ח סי' ס"ז על הא דאמרינן בש"ס מגיל

הלא קריאתה זו היא ת"ת וכן השומע כעונה ומה ביטול תורה שייך לומר על העוסק בקריאת המגילה, ומה גם 

למאי דמסיק אסתר ברוח הקודש נאמרה הרי הוא כאחד הכתובים מקראי קודש המה ודאי הן הן דברי תורה זה 

ו'. ולי הנבער מדעת נראה, ע"פ דברי הר"ן ר"ה )דף ל"ב( גבי אין מעכבין את התינוקות מלתקוע שכתב תואר הק

וז"ל דתוקע לשיר כיון שאינו מכוין לשום מצוה יצא למ"ד מצאצ"כ, אבל במתעסק כיון שכבר הוא מכוין למצוה 

א"כ ה"נ כיון שקורא המגילה  דהיינו לחנך את התינוקות אותה כונה מעכבת מצוה אחרת שלא תחול כו' עכ"ד,

לצאת ידי חובתו שוב אינו יוצא בזה ידי חובת מצוה לימוד תורה אף למ"ד מצאצ"כ דאותה כונה מעכבת מצוה 

אחרת, ושוב שמעינן שפיר דמבטלין ת"ת, דזה שקורא המגילה לביטול מצות לימוד התורה יחשב כסברת הר"ן, 

 ויתישב קו' הרב ר' יעקבקא ז"ל:
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 הרב כ"ץ, עמוד קסטירושלים דדהבא, 

 

 

 כוונות במצוה? 2קשה: מדוע באמת אי אפשר 

 כוונות שונות וסותרות )משמרת חיים, עיטורי מגילה( 2תירוץ: כי בהגדרה אלו 

 . משמרת חיים ח"ב פורים אות א

ומקשים  .איתא במגילה דף ג דמבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה והובא בשו"ע או"ח הל' מגילה סי' תרפ"ז סעיף ב'

החכמת שלמה בסי' הנ"ל הביא קושית העולם הנ"ל  ...עצמה תורה היאיש כאן הרי מגילה העולם דאיזה ביטול תורה 

ותירץ וז"ל דהכוונה לשני דברים לא מהני ואם מכוין לת"ת אינו עולה לשם מצות מקרא מגילה ואם מכוין למקרא מגילה 

 .אינו מקיים בו ת"ת כו' וע"ש בדבריו

דלמה יהא אחד  פעם אחתיות מקרא מגילה ות"ת בנו יכול להאולם לכאורה קשה להבין סברת החכמת שלמה דאמאי אי

נראה בסברת הדבר דת"ת הוא ענין לימוד וידיעה אבל מקרא מגילה הוא ענין של קריאת הודאה ושבח וסתירה לחבירו 

ינים סותרים זה את זה דאו שלומד או שקורא המגילה ים הם ענצכמו שאמרו במגילה דף יד קריאתה זו הלילא ובע

דלימוד  ןענין כא ןולכן אם מכוין למקרא מגילה וקורא לשבח והודאה אי ,ונתו קובע מה הוא עושהלשבח והודאה וכו

 .התורה ושפיר קרי לה הגמ' ביטול תורה
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 כוונות סותרות 2: עדיין צריך לי עיון מדוע אי אפשר גם קשה

  

 עיטורי מגילה, הרב פשקס, אות ד

איתא דהקורא ק"ש שחרית וערבית קיים למצות ת"ת ומדברי הרשב"א במס' ברכות דף והנה במנחות צ"ט ונדרים ח' 

י"א והגר"א בשנות אליהו ריש פאה מבואר דנקטו דקריאת שמע נחשבת כעסק בתורה אף דקורא זאת לשם מצות ק"ש 

ממגילה  ובביאור הד' נראה דשאני ק"ש ולא לשם מצות ת"ת וצ"ב דמ"ש ממגילה דאין בקריאתה קיום מצות ת"ת

דמצוח ק"ש יסודה הוא לקרות את הפרשיות הללו מן התורה ואין בין קריאתן לשם מצות ק"ש לקריאתן לשם לימוד כל 

חילוק ועל כן אף שמקיים בקריאתו למצות ק"ש מ"מ איכא בזה גם קיום מצות ת"ת דבק"ש אין לו כוונה אחרת מאשר 

מגילה דתובת קריאתה הוא לשם פרסום הנס אין עיקר תיובה לקרות את הפרשיות של תורה דזוהי מצות ק"ש משא"כ ב

בכדי ללמוד את הדברים האמורים במגילה אלא בכדי לידע ע"י הקריאה את הדברים אשר אירעו בימי מרדכי ואסתר 

למען יתפרסם הנס נמצא שאין זו קריאה לשם לימוד כלל וע"כ אין נחשבת קריאה זו כת"ת אלא הוי כקורא לשם תפילה 

 א בזה קיום מצות ת"תדליכ
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 ד. ביטול תורה באיכות

) וצ"ע לפי כל אחד מהם אם כוונתו . הרבה הסבירו שיש כאן ביטול תורה באיכות מטעמים שונים 6 

מצוות ת"ת )ולשון הגמרא לאו שזה ביטול תורה כפשוטו )וכפשט הגמרא "מבטלין"( או שזה רק לא שלימות 

 דווקא(

 צפנת פענח(בית אפרים, )ב"מ לג( )א. מידה ואינה מידה   

 שו"ת צפנת פענח לרוגוצ'ובר ח"ג סימן רעו אות ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בית אפרים סימן סח

דכ"ע ס"ל הך דהעוסקים במקרא מדה ואינה מדה דבב"ב דף ל"ב מייתי להך ברייתא בסתמא וקאמר ר"י בימי ר' נשנית 

משנה זו כו' וגם להירושלמי נראה דהלכה היא דבירושלמי פרק כל כתבי אהא דאמרינן שאין קורין בכתובים מפני 

יטול בית המדרש הדא אמרה שהמשנה קודמת למקרא ודא מסייעא להא דתני רשב"י העוסק במקרא מדה שאינה ב

 מדה העוסק במשנה מדה שנותנין עליה שכר העוסק בגמרא כו' והך לישנא איתא נמי בירושלמי דהוריות ע"ש: 

בטל מלימוד משנה והתלמוד לקרות ומעתה הדבר פשוט שאין מקום לקושית כ"ת כלל דודאי מגילה לא עדיפה מק"ש והמ

בנביאים וכתובים בכלל ביטול ת"ת הוא ומכ"ש קריאת מגילה אי לאו משום חביבות מצוה בשעתא ופרסומי ניסא וזהו 

שאמרו של בית רבי שהם היו לומדים משנה וגמ' ותורתם אומנתם ואפילו לתפלה ולשאר מצות דרבנן א"צ להפסיק 

במקרא ואפ"ה היו מבטלין לשמוע מקרא מגילה שכך קיימו וקיבלו עליהם עפ"י מרדכי ומכ"ש שאין להם להפסיק לקרות 

ואסתר שאמרו ברוה"ק להפסיק אפילו מעבודה וק"ו מת"ת וכן בירושלמי פ"ב דמגילה מכאן לבית הוועד שיהא בטל 

ם וכתובים בדרשות ובית הוועד הוא מקום שהישיבה קבוע שם כדאיתא בר"ה וכמה דוכתי ונראה דאפילו בלימוד נביאי

המקראות הוי ביטול לגבי לימוד משנה וגמרא ומכ"ש בקריאה בעלמא ומשנה מפורשת בפ' כל כתבי שאין קורין 

בכתובים בשבת מפני ביטול בית המדרש ופרש"י שם לפי שבתוך הדרש היו מורים להם הל' איסור והיתר וטוב להם 

ף על פי שאמרו אין קורין בהם אבל שונין בהם ודורשין בהם לשמוע מלקרות בכתובים ואמרינן התם דף קט"ז ע"ב א

אלמא דבקריאה בעלמא ודאי ביטול בית המדרש הוא וכבר הבאתי דברי הירושלמי שם שעשה סמך מכאן למ"ש 

העוסקין במקרא מדה שאינה מדה ואמרינן שם דמשנה מדה ונוטלין עליה שכר מכלל דאין קבלת שכר להעוסקים במקרא 

ה שאמרו חז"ל במדרש שדוד המלך ע"ה ביקש רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא שכשיאמרו שירות ותשבחות וכן נראה ממ

שבתהלים יקבלו שכר כעוסק בנגעים ואהלות והרי דוד אמרה לס' תהלים ברוה"ק כמבואר במדרשים וכ"כ התוספות 

וד עבדי וכ' התוס' אף על גב ביבמות אהא דאמר התם מ"ד אז אמרתי כו' כתיב הכא הנמצאות וכתיב התם מצאתי ד

 דדוד עצמו אמרו מ"מ ברוה"ק אמרו ע"ש: 
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הרב  נפש חיה )שו"ע מנחת אשר,  וזמנים, שו"ת חיי הלוי,מועדים )ב. בקיאות לעומת עיון 

 ג וקו"א שם סק"א, אורות התורה ??(-ת"ת ג, א

 חיי הלוי

 

  

 מועדים וזמנים ח"ב סימן קסט

והיאך מיקרי קריאתה  ,למקרא מגילה והא מגילה גופא תורה היאונקדים בזה קושיית המפרשים מה שייך מבטלין ת"ת 

בנדרים ח שיש  ןונקדים בזה מה שמבאר הר .ונבאר קודם מהו עיקר יסוד מצות תלמוד תורה  .ביטול תורה

בק"ש שחרית  ןבזה שני דברים ראשית ללמוד כל יום אפילו פרק אחד בבוקר ופרק אחד בערב ויש אומרים שיוצאי

והיינו שיהיו מחודדין ומבוארים לו הלכותיה  ,להכוש עוד חיוב להיות בקי בכל התורה בזה לבד לא יצא שי אבל ,וערבית

ג בזה מנהג נהורשינן מקרא ואספת דגנך דשרי לילה בלי הפסק דהא דולאין מפני זה תמיד החיוב ת"ת יום ו .באר היטב

רק  הוא מבטל בזה כמה שעות ביום מתורהפירוש שהסה אין נוא"כ מי שהוא בעל פר ,דרך ארץ לעסוק כדי פרנסתו

ין יוחדד שעות המבתמיד בלי הפסק מל בותו עיקר חיומנולמי שתורתו אושחיוב אצלו בפחות שעות מבעל תורה יסוד ה

א חוץ וובו לכתחילה היתורה לנהוג מנהג דרך ארץ ועיקר המשא"כ פועל או סוחר התירה לו  ,לאכילה שינה וכדומה

ר "ב ואין הפירוש שפרנסה דוחה מצות ת"ת רק עיקבפרנס כראוי בכבוד עם תח לעסוק בפרנסתו כדי שיזמן שמוכרמה

ובשעות שאינו עוסק בפרנסתו חייב בת"ת כמו ת"ח ועובר בכל רגע שמבטל אסור והתורה  לתווחיוב ת"ת כל אחד כפי יכ

ו בערך ת"ת והבנתו בחשיבות המצוה פי מצבו וכל אחד לפי הבנתכפירשה בזה גדרים רק כל אחד חייב סתמה ולא 

החיוב ת"ת היא שיהיו דברי ל היטב בזה כי זהו יסוד גדול נוסףודו"ק  ,דת"ת מתדבק לה טפי ומקבל בזה שכר רב מאד

לכה וענינה שאם לומד בבקיאות תורה מחודדין בפיך והיינו שילמוד בהבנה ישרה ועמוקה להסביר שורש כל הלכה וה

אפילו לומד  מוד בעמקות הוה בגדר ביטול תורה שאין ענינה בכמות לבד שמבטל זמן רקיא בעלמא ויכול ללפמקו

רק  נורה שאיעצמו ללמוד בעיון ולהסביר שורש הדברים והוא בעל שכל ומוח מיקרי ביטול תו חבהתמדה אם אינו מטרי

וכן להיפך אם מבזבז כל זמנו אך ורק בסברות ואינו משתדל כלל להיות בקי כפי הצורך  ,בביטול כמות רק אפילו באיכות

והשיעור זמן שצריך ללמוד  ,אמר לו אלא אמור לו מידתהמצוה שאם ישאלך אדם אל תגמגם ו שיסוד ,מיקרי ביטול תורה

בריותיו מן וכח שזיכה לכל אחד ומכיר הכשרוואופן הלימוד וצורתה הכל תלוי כפי מה ששכלו משיג ובעל מחשבות יודע 

כל מה שהקשינו שאם עוסק בתורה ולומד בעיון  תי שפירומעכשיו א ...ויתבע מהם בתוקף קיום המצוה דת"ת כהלכה 

קורא מגילה הלוא אינו יוצא תמיד חיובו בקריאה כי האי שמצותו ללמוד וגילה מיקרי ביטול תורה אף שלומד ומפסיק למ

ורה דמאחר שמצותו ללמוד ללמוד בעיון וקורא סתם בתורה לא קיים מצותו ומקרי ביטול תבעיון דוקא ואדם שיכול 

 ש"יוצא מצות ת"ת בזה ומיקרי ביטול תורה ושפיר אסרינן דמבטלין ת"ת למקרא מגילה דמיקרי ביטול כמ נוכראוי אי

 סימן סד אשר, בחוקותימנחת 

נראה דאף אם יש מצות ת"ת בקריאת 

המגילה, מ"מ כשהוא פוסק ממשנתו 

ומעסקו בלימוד התורה בהבנה ובעיון 

ועוסק במגילה יש בכך גם גדר ביטול תורה, 

דגדול העוסק בתורה מהקורא בה, ואפשר 

דזה כונתם דמבטלין תורה בשביל מקרא 

מ"מ  ממשנתומגילה, ואף שהוא מבטל 

 ת קריאת מגילהצריך לעשות כן משום מצו

 



14 

 נפש חיה
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 קשה: מדוע שלא יקרא בעצמו לאט ויעמיק בכל מילה ומילה

 ג. אינו כפי זמנו בסדר הלימוד, כמובא ביו"ד )רש"ש(

 

 

 

 

 

 קשה: הפוסקים לא חילקו

 צריך ללמוד במקום שלבו חפץ )ר' מקוצק(ד.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם שמבטלין ת"ת ובאין לשמוע מ"מ. זכורני שראיתי בתשו' ב"א שנתקשה מאי 

איננה ת"ת ולע"ד מיושב ע"פ המבואר ביטול תורה שייך בזה הכי קריאת המגילה 

 בשו"ע יו"ד סי' רמ"ו ס"ד בד"א כו' ע"ש

 

 ד סעיף רמו סימן תורה תלמוד הלכות דעה יורה ערוך שולחן

 שבעל תורה דהיינו, במשנה שליש; ועשרים הארבעה דהיינו, שבכתב בתורה שליש, למודו לשלש אדם חייב

 דבר ויוציא, מראשיתו דבר אחרית וישכיל שיבין דהיינו, בתלמוד שליש; זה בכלל שבכתב תורה ופירושי, פה

 יוצא והיאך המצות עיקר היאך שידע עד בהם נדרשת שהתורה במדות וידון לדבר דבר וידמה, דבר מתוך

 שעות' ג במלאכתו ועוסק אומנות בעל היה, כיצד. השמועה מפי שלמד דברים, בזה וכיוצא והמותר האסור

 דברים במה. דבר מתוך דבר יבין' ובג, פה שבעל תורה' ובג, שבכתב בתורה מהם' ג קורא, בתורה' וט ביום

 ולא שבכתב תורה ללמוד צריך יהא ולא בתורה כשיגדיל אבל. אדם של לימודו בתחילת, אמורים

 שלא כדי, פה שבעל תורה ודברי שבכתב תורה מזומנים בעתים יקרא, פה שבעל בתורה תמיד לעסוק

 .דעתו וישוב לבו רוחב לפי בלבד לתלמוד ימיו כל ויפנה, התורה מדיני דבר ישכח
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 כיצד מתיישב הק"ו מעבודה בגמרא )עיטורי מגילה( –קשה לכל הנ"ל: על הצד שאין זה ביטול תורה ממש 

 וכי לא מברכים על קריאתה ברכות התורה? מה הפשט? –הצד שזה ביטול תורה ממש ועל 

 ולמעשה הלכה

ובאין לשמוע מקרא מגילה מקשין העולם הא מגילה הויא ג"כ תורה ואמאי תיחשב מבטלין ת"ת 

קריאתה כביטול מתורה יש מתרצים דלהפסיק מלעסוק בעיון התורה ג"כ נחשב לביטול תורה אמנם 

זה אינו דא"כ מהי ראית הגמ' מיהושע דביטול תורה חמור מעבודה דיש לומר דביטול תורה גמור 

 .כן ביטול עיונה של תורה אינו תמור יותר מעבודהשאני וחמיר מעבודה א

 

 שו"ע תרפז, ב 

ּלָם  ּכֻּ ֶ ל ּתֹוָרה ש  ֶ ָאר ִמְצֹות ש  מַֹע ִמְקָרא ְמִגּלָה, ַקל ָוחֶֹמר ִלש ְ ְלמּוד ּתֹוָרה ִלש ְ ִלים ּתַ ְמַבּטְ

ת ִמְצָוה  ָניו חּוץ ִמּמֵ ְדָחה ִמְקָרא ְמִגּלָה ִמּפָ ּנִ ֶ ָבר ש  ה, ְוֵאין ְלָך ּדָ ֵני ִמְקָרא ְמִגּלָ ִנְדִחים ִמּפְ

ֵאין לֹו קֹוְבִרים  ֶ ֵדי צָ ש  ְך קֹוֵרא. ְרּכֹו, ּכְ ִחּלָה ְוַאַחר ּכָ ַהּפֹוֵגַע ּבֹו קֹוְברֹו ּתְ ֶ א  הגה:ש  ְוָכל ֶזה לֹא ַמְיֵרי ֶאּלָ

אֹוַרְיָתא ִנְדחֵ  ּום ִמְצָוה ּדְ יֶהן ֵאין ש  ּתֵ ר ַלֲעׂשֹות ש ְ יֶהן, ֲאָבל ִאם ִאי ֶאְפש ָ ּתֵ הּות ַלֲעׂשֹות ש ְ א ש ְ ְדִאּכָ ה ּבִ ֵני ִמְקָרא ְמִגּלָ )ַר''ן ית ִמּפְ

ם ּתֹוָספֹות ומהר''א ִמְזָרִחי(.  ֵ ש  ְך ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ ר לֹו ְלָקְרָאּה ַאַחר ּכָ ְדֶאְפש ָ ְוָקא ּבִ ֵמת ִמְצָוה קֹוֵדם, ַהְינּו ּדַ  )מהר''א ִמְזָרִחי(.ְוָהא ּדְ

 
 

 רמב"ם הלכות מגילה א, א
קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים. והדברים ידועים שהיא תקנת הנביאים. והכל 
חייבים בקריאתה אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים. ומחנכין את הקטנים לקרותה. ואפילו 
כהנים בעבודתן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה. וכן מבטלים תלמוד תורה לשמוע 

ל וחומר לשאר מצות של תורה שכולן נדחין מפני מקרא מגילה. ואי לך דבר שנדחה מקרא מגילה ק
 מקרא מגילה מפניו חוץ ממת מצוה שאין לו קוברין שהפוגע בו קוברו תחלה ואחר כך קורא: 

 

 התורה ז, באורות 

תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו, ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, והוא מתעצל ביטול 

תורת ד' ת למטה, הרי הוא מואס את ואו מתפחד, ומואס במעלתו העליונה, ומניח את עצמו להי

על עבודה זרה גלילוי עריות ושפיכות דמים ולא ויתר על  ה"הקב ויתרשהראויה לו, שעל זה נאמר 

 מאסה של תורה.

 לה ,הטורים שמות כחבעל 

, "כל אשר דיבר ד' נעשה ונשמע" ואידך ,דין :ג' במסורה "ונשמע" – "ונשמע קולו בבואו אל הקודש"

מגילה עדיף, מקרא מקרא  –ת "ה מקרא מגילה ותאמר רב'דאמרינן במגילה והיינו . "ונשמע פתגם המלך"

דכתיב  ת ועבודה"תדהיינו  – "אשר דיבר ד' נעשה ונשמעכל "מגילה עדיף', והיינו מקרא  – מגילה ועבודה

טפי,  עדיףדאלמא  – "כי רבה היא"והיינו קריאת מגילה, וסמיך  "ונשמע פתגם המלך", "ונשמע קולו"בה 

 .וגם רבה קאמר לה

 


