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 יד מרדכי / סימן יג

 

 יום ד' תצוה ח' אדר תש"ב ,ב"ה

 

 }כשקוראים את המגילה מבעוד יום בשעת הדחק מהו לענין ברכה{ 

 

אחר שעה שמינית, ואי אפשר להם לשמוע קריאת המגילה אחר צאת הכוכבים בליל היות שבני עמנו אין רשאים לצאת מפתח ביתם בערב 
פורים הבע"ל בציבור ואין לכל אחד ואחד מגילה כשרה לקרות בה ביחידי וגם אין הכל בקיאין בקריאת המגילה, ע"כ הודעתי לאנשי עדתי 

ולהסמיך אליה קריאת המגילה בלתי ברכה לפניה  הי"ו להתפלל תפילת ערבית ביום תענית אסתר דהאי שתא תיכף אחר פלג המנחה
 ולאחריה, ומי שאפשר לו לקרות המגילה בלילה יכוין שלא לצאת ידי חובתו בקריאת המגילה קודם הלילה ויקרא אחר צאה"כ בברכה.

 י.ואחרי שמעי שישנם מפקפקים ותמהים על הוראתי שלא לברך על המגילה של קודם הלילה באתי בזה לבאר טעמי ונמוק

אמת ויציב שהבית יוסף סוף סימן תרצ"ב הביא דברי התרומת הדשן דמי שהוא אנוס קצת שלא יכול לילך לביה"כ לקריאת המגילה וצריך 
להמתין עד לאחר שקראו הקהל וקשה עליו לישב כ"כ בתענית, יכול לשמוע קריאתה מבעוד יום לאחר תפלת ערבית מפלג המנחה ואילך 

ודם הלילה עכ"ל, וכן העלה להלכה על שלחנו הטהור סימן הנ"ל סעיף ד' ומסתימת לשונו ודאי משמע דס"ל דהיינו שעה אחת ורביע ק
דמותר גם לברך, ולפי דבריו כל שכן הוא דבנידון דידן שיש כאן אונס גדול, שמותר לקרות המגילה מפלג המנחה ואילך ולברך עליה. אמנם 

"ז הביא דברי הבית יוסף שכתב בשם א"ח, דנהגו לקרותה מבעוד יום ליל י"ד כדי להקל הפרי חדש דחה הלכה זו בשתי ידים, בסימן תרפ
על האנוסים ועל המעוברות שלא להתענות יותר מדאי ע"כ, וכתב ע"ז הפר"ח, דאם נהגו כן מעולם לא קיימו קריאת המגילה בלילה וראוי 

קודם לכן לא יצאו ידי חובתן וצריכין לחזור ולקרותה בברכותיה לבטל מנהג הרע הזה ולקרותה כולה משעת יציאת הכוכבים ואם קראוה 
ע"כ. וגם לפי המנהג שהביא האורחות חיים י"ל דלא נהגו אלא לקרות מקצתה מבעוד יום אבל לא כולה וכן העתיק המ"א את דברי הא"ח 

ולה, בספר דבר אמת מהגאון ר' משה ליב סוף סימן תרצ"ב לקרות קצת מבעוד יום עיי"ש. וראיתי דבר נאה ומתקבל לחלק בין מקצתה לכ
ליטש מפרעסבורג ז"ל דהרי איתא פלוגתא במתניתין מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא ידי חובתו ר' מאיר אומר כולה ר' יהודה אומר 

כמ"ד כולה מכל מקום מאיש יהודי ר' יוסי אומר מאחר הדברים האלה ורשב"י בגמרא אומר מבלילה ההוא נדדה, וא"כ י"ל דאעפ"י דקיימל"ן 
מחמת חולשא ודוחקא סמכינן אהנהו דס"ל מקצתה, כאשר מצינו שכתב הרא"ש ריש מס' ברכות לעניין ק"ש ותפלה דערבית אע"ג דקיי"ל 
כר' יהושע לגבי ר' אליעזר מ"מ מתוך הדחק שקשה להתקבץ שתי פעמים נהגו העם לקרות שמע ולהתפלל קודם צאת הכוכבים וסמכו 

שמקדימין זמן ק"ש לצאת הכוכבים, וגם מנהג נרבונא שהביא הראב"ד ז"ל ]בתמים דעים רמ"ג ובהשגותיו על בעל המאור אהנהו תנאי 
מגילה דף ח'.[ איכא למימר דהכי הוי שהי' מקדימין רק קצת קודם הלילה, ויש להביא קצת ראיה לסברא זו ממנהגן של אנשי מדינת הולנד 

בקריאת המגילה קודם צאה"כ אמנם מכוונים ומקפידים להמתין בקריאת בלילה ההוא נדדה עד  ששמעתי עליהם שגם הם נהגו להתחיל
 צאת הכוכבים. ואף בזה פליג הפר"ח וס"ל דאין טעם למנהגן זה וצריכין לקרות כולה מצאת הכוכבים ואילך.

מפלג המנחה ואילך וכתב הוא ז"ל דאין  ובסימן תרצ"ב ס"ק ד' משיג הפר"ח על דברי מרן בשו"ע דמתיר לאנוס להקדים קריאת המגילה
לדמות קריאת המגילה לתפלה וק"ש דערבית משום דקריאת המגילה דערבית נפקא לן מקרא דולילה ולא דומיה לי ובפ"ב דמגילה אמרינן 

ת את המגילה אלא והא קיי"ל דעד צאת הכוכבים לאו לילה הוא, וסיים דבריו ולכן הדבר ברור כשמש שאין לסמוך על הוראה זו ואין לקרו
משעת צאת הכוכבים וכל שקרא קודם לכן לא עשה ולא כלום ובירך ברכות לבטלה ע"כ. וגדולי הפוסקים סמכו בידי הפר"ח, הגרא"וו 
בביאורו לשו"ע משמע בהדיא דכוותיה ס"ל מדהביא דבריו בסוף וגם מלשונו שכתב שם ועי' בדברי הפר"ח שחלק ודחה דבריו, הכי משמע, 

נמי במחצית השקל סוף סימן תרצ"ב דבשיטת הפר"ח קאזיל. וכן פסק החיי אדם ]כלל קנ"ה סימן ה'[ דאפילו בדיעבד אם קרא  וכן משמע
מקצתה קודם צאת הכוכבים צריך לחזור ולקרותה בלילה, וכתב שם שכ"כ הגר"א סימן תרצ"ב, אלמא אשר גם הח"א למד מדברי הגר"א 

רורה סימן תרצ"ב ס"ק י"ד כתב דמשמע מדברי הגר"א שדעתו כדעת הפר"ח, ובעל משנה דס"ל להלכה כדעת הפר"ח, וגם במשנה ב
 ברורה בעצמו לא היקל אפילו בשעת הדחק גדול אלא לקרות סמוך לילה אף שאין עדיין לילה גמורה.

רגא שהגיה סוף אמנם אפילו לדעת התרומת הדשן שהמחבר פסק כוותיה להתיר בשעת הדחק מפלג המנחה ואילך, הגר"א שדא ביה נ
סימן תרצ"ב על דברי מרן המחבר שם סעיף ד', ודוקא למי שנוהג תמיד כר"י, עכ"ד, והיינו שלעולם אינו מתפלל תפלת המנחה אחר פלג 
המנחה, כמש"כ בהדיא בביאור הלכה שם, אכן כ"ז אם הוא נזהר תמיד להתפלל מנחה קודם לפלג עכ"ד, לפי"ז עירנו פה שאין כאן אפילו 

לף שיקפיד להתפלל תמיד מנחה קודם פלג המנחה נפל היתר זה של המחבר לקרות המגילה אחר פלג המנחה בבירא. לפי זה אחד מא
הדבר ברור בעיני שאף ודאי הוא דבזמנינו שאי אפשר לנו לקרות המגילה בלילה ואף לא סמוך ללילה, שיש לנו לקרותה תיכף אחר פלג 

רוב הפוסקים אפילו מי שנוהג תמיד כר"י אינו יוצא חובת קריאת מגילה קודם הלילה ואפילו  המנחה, מ"מ אין לברך עליה כיון דלדעת



5923 Strickland Avenue, Brooklyn, NY 11234  -  T: 718-759-6200  -  F: 347-492-6223  -  www.amudaish.org 
 

לשיטת תרומת הדשן ומרן המחבר עכ"פ למי שאיננו נוהג תמיד כר"י אין לו לברך עליה, דלא עדיפא מילתא ממפרש בים ולא יהיה היכולת 
ולדידן[ אין מברכין עליה אפילו בקורא בעשרה לא יהיה נידון דידן אלא ספק בידו לקרות בי"ד שיש לו לקרות קודם הפורים )אבל לדידן( ]

 הא הכלל בידינו שספק ברכות להקל, ומהיכא תיתי להכניס עצמנו בספק ברכה לבטלה.

והנה ראיתי מה שכתב הרב הה"ג מו"ה מנחם מענדיל קירשבוים נ"י שאפילו לדברי הפר"ח במקום סכנה וקורין המגילה מפלג המנחה 
ולמעלה בעשרה צריכין לברך. והוכיח כן מדברי הפר"ח סימן תר"ץ סעי"ק י"ח, שפסק שם דאם יוצא לדרך שקורא אותה קודם זמנה צריך 
לקרותה בעשרה ואי ליכא עשרה יקראנה בלא ברכה והכי נקטינן, במחכ"ת דבריו אינם עולים יפה, דאפילו לפי הבנתו דבדברי הפר"ח 

ריך לברך אין הנידון דומה לראיה, דהוא מיירי במפרש לים וכיוצא בו ולא יהיה יכול לקרות לא בלילה ולא ביום דהקורא לפני זמנו בעשרה צ
וקריאה זו דלפני זמנה קריאה דיממא הוא התם איכא למימר דיברך אבל בנידון דידן דנקרא בעזהי"ת המגילה ביום י"ד כהלכה ורק בלילה 

דעתין למימר דאפילו לפי שיטת הפר"ח דס"ל דאין מקום כלל לקריאתה זו קודם הלילה צריך לא יהיה באפשרות לקרותה מהיכא תיסק א
 לברך עליה, זה לא ניתן להאמר.

אמנם לי נראה דלא ס"ל כלל להפר"ח דבמפרש לים דקורא לפני זמנה בעשרה צריך לברך ואין לנו הכרח כלל לומר דהפר"ח פליג על הטור 
ין מברכין עליה ולא חילקו בין ביחיד בין בעשרה, אמנם הרב הנ"ל השמיט מקצת מאמצע דברי הפר"ח, ומחבר דס"ל דהקורא לפני זמנה א

לשון הפר"ח כך הוא: נמצינו למדין למעשה שמי שקורא אותה בזמנה מצוה לחזור אחר עשרה ואם לא אפשר קורא אותה ביחיד אבל אם 
שבת לבני כרכין" צריך לקרותה בעשרה ואי ליכא עשרה יקראנה בלא ברכה, יוצא לדרך שקורא אותה לפני זמנה "וכן אם חל ט"ו להיות ב

והכי נקטינן, עכ"ל, ואמינא אנא דהעיקר מה שבא הפר"ח לחדש הוא שבדחל להיות ט"ו בשבת לבני כרכים שקורין אותה בי"ד הוי שלא 
ורין אותה בברכה כדעת מרן המחבר סימן תרפ"ח בזמנה ואין קורין אותה בברכה אלא בעשרה, אבל בי"א בי"ב בי"ג אפילו בעשרה אין ק

סעיף ז', והדיוק בדבריו דבדאיכא עשרה יקרא בברכה לא קאי אלא על חל ט"ו להיות בשבת לבני כרכין זה נראה לי ברור ופשוט, כי רחוק 
אי הכי עכ"פ היה לו להזכיר מאוד לומר דפליג על הטוש"ע דסבירא להו דהמפרש לים והיוצא לדרך וקורא קודם ארבעה עשר אינו מברך, ד

שיטתם. וד' ברחמיו יפר עצת אויבנו, וירם קרן משיחנו, ויוליכנו בקרוב ברנה ושמחה לארצנו, וישמע בערי יהודה ובחצות ירושלים קול 
 ששון וקול שמחה. אמן כי"ר.

 


