
  "עיון הסוגיא"                                                                                                                            "מעיין גנים"
  עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                                                      תורת המועדים  

                                                                                             ר הכהן בן פורת          ליעזאהרב 

 

  לילהביסוד דין קריאת המגילה ביום וב
  פוריםד הלילובגדר ה

  בגדר החילוק בין מצות הנוהגות רק ביום לבין מצות הנוהגות גם בלילה

, שנאמר אלוקי אקרא ולשנותה ביום בלילה חייב אדם לקרות את המגילהמגילה ד' ע"א "אמר ריב"ל גמ' ב אמרו )א

הלכה זו נראית כפשוטה, וככל מצוות חכמים דומיא דמצוות התורה בכל המועדים  ."יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי

  ומצוותיהם. אך באמת המתבונן ימצא בזה דבר חידוש חדש השונה מהמידה הכללית שבכל במצות המועדים.

וכדדרשינן בגמ' , "ימי משתה ושמחה" אינוליל פורים ש אע"פ מדועלבאר  ' ע"ב)(מגילה זטורי אבן ה הנה הרחיבד

  .בהספד ותעניתהוא  מ"מ אסור לא יצא ידי חובתו" וכו', בלילהעשאה סעודת פורים ש(מגילה ז' ע"ב) "

ביום ולא מצוותם אינה אלא  םיוה מצות 'מעשה' הבאות מחמת כעין דאורייתא תקון, ולענין ל"זחנו קידכל דת וביאר

 ,דיני פוריםאת חכמים גם  השוועל דרך זו . ומצות שמחה ביו"ט אינה נוהגת אלא ביום, ואפילו כגון שופר ולולב בלילה

של  וצומיא מחמת עשהוא דבר הב -  הספד איסור, משא"כ אינו נוהג אלא ביום 'דין מעשה'שהוא  שמחהדחיוב משתה ו

  .מו של יום שהם נוהגים גם בלילהוציים מחמת עכל דיני יו"ט הבאלכך וכנוהג גם בלילה יום 

ואילו הדברים הבאים מחמת היום נוהגים רק ביום ולא בלילה,  'חיובי המעשיםוכאשר אנו מוחזקים בכלל זה שכל '

(וחיוב אכילת כזית דלילה ראשון הוא דין מיוחד  נוהגים בלילה וביום, מצהועצמותו של יום כגון סוכה  הבאים מחמת

דכיון שהיא מצוה  ,קריאת המגילה נוהגת גם בלילהמדוע מצות ומעתה ודאי צריך ביאור  ,שציוויו בא מחמת הלילה)

  .ולא בלילה לא תהא מחוייבת אלא ביוםהקריאה שנותנים דין כללי הביום,  'כחיוב מעשה'העומדת 

זכר לנס שהיו צועקים הוא  הקריאה בלילה טעםשפירש ד) מגילה ד' ע"א( רש"יבה לקושטא נראה שכבר השתדל ו

טעם נוסף מדברי הגר"א ללמוד  אך נראה. שכאן יש סיבה מסוימת לחייב קריאת לילה דומיא דמצה בליל פסח לילה ויום

  חדש ונפלא.

  מחלוקת הראשונים בדין ברכת שהחינו על קריאת המגילה ביום

הרמב"ם פ"א ממגילה ה"ג, וכ"ה המנהג לדעת בדין ברכת שהחינו על קריאת המגילה ביום. דעת  נחלקו הראשונים )ב

 ו, שאין מברך שהחייניין הגהות מימוניות בר"מ שם סק"והטור תרצ"ב והמהרי"ל בהלכות פורים, וכ"כ הרוקח רל"ז, וע

  אלא בקריאת לילה שהיא קריאה ראשונה.

יב, וכ"ד הרא"ש מגילה פ"א סי' ו', והמרדכי מגילה תשפ"א, וכ"פ המגיד משנה דעת תוס' מגילה ד' ע"א ד"ה חיואילו 

  פ שמברך שהחיינו בקריאת לילה חוזר ומברך ביום."דאע בו מ"ה- פ"א ממגילה ה"ג, וכן נראה המנהג בכל

ומברך קודם קריאתה בלילה ג' ברכות, על מקרא " ) דהמחבר פסקא' תרצ"ב( א"ולהלכה נחלקו בה המחבר והרמ

מברך "ויש אומרים אף ביום  פסק רמ"אאילו הו". שהחיינו, וביום אינו חוזר ומברך שהחיינוושעשה ניסים, ומגילה, 

  .שהחיינו, וכן נוהגים בכל מדינות אלו"

ם שהחיינו, והרי לולב יפעמי שמברכים על אותה מצוה ביום אחדמה טעם השיטה והדבר הראשון שיש להבין בזה הוא 

ניטל כל שבעה ואין מברכין עליו אלא פעם אחת בלבד, וכן הוא פשוט כיון שלא נתחדש בפעם השניה מצוה חדשה שהיא 
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  מזמן לזמן, ומה טעם הוא בחידוש דין זה דבמקרא מגילה מברכים גם ביום וגם בלילה.

 ופירוש דבריהם הוא עיקר.היא היום  תשקריא טעמא כיוןמגילה ד' ע"א ד"ה חייב ושא"ר שם) דהיינו (תוס' וכתבו 

וממילא , על פני המצוה שפתח בה בלילההרבה  פההוסינמצא שקריאת היום היא עיקר המצוה, א"כ דכיון שקריאת היום 

 ונמצא שמצות היום היא מצוה חדשה שעדיין לא עשאה, ושפיר, נחשב הדבר שביום יש מצוה שעדיין לא היתה בלילה

  שהחיינו.בה מברך 

דקריאת יום היא העיקר, ולכך  ולא סבר שהםנראה פשוט לפו"ר  דהראשונים שאין מברכין אלא בקריאת לילהוטעמא 

  שאין מברך אלא באחת. 'זמן'מצות באותו  שתיודאי פשוט וברור דאין מברך אלא בלילה, וככל עושה 

  דברי הגר"א בטעם הדין דברכת שהחיינו דלילה פוטרת יום

מאם בירך  הלא גרעדהיינו טעמא כיון שברכת שהחיינו דלילה הגר"א פירש את השיטה מטעם אחר, אמנם בביאור  ג)

העושה סוכה אינו מברך על עשיתה, אבל שהחיינו היה ראוי דתרמ"א  או"ח שו"עה והיינו דין .אסוכה ולולב בשעת עשיה

אם בירך בשעת עשיה אינו מברך זמן על ישיבת הסוכה אלא שאנו סומכים על זמן שאנו אומרים בקידוש, ומינה ש ,לברך

ומינה למד המחבר לדין שהחיינו נפטר),  הזין (אמנם מדין זמן על היום מברך, אך בתוס' סוכה מ"ו הביאו שיטה שאפי' מד

ת עשישהחיינו ב מו ברכתדומה קריאת לילה כלפי יום כדקריאת המגילה ביום שכבר נפטר בברכת שהחיינו בלילה כיון ש

  גם לישיבתה.האי ברכה מהניא הסוכה ד

והדברים נראים חתומים כסתרי תורה, ובתרתי, חדא מ"ט נייד מפשטא דדינא, שהרי כל העושה מצוה אחת ב' פעמים 

באותו זמן אינו מברך שהחיינו אלא בפעם הראשונה, וכשם שבנטילת לולב אין מברך שהחיינו בכל יום אלא בנטילה 

, כך פשוט גם בדין קריאת המגילה לילה ויום שאין מקום לברך שהחיינו רק בקריאה ראשונה ראשונה בלבד והוא פשוט

  בלבד ומה צריך הגר"א לחדש בזה ביאור חדש.

קריאת ל הסוברים ש"הנראשונים כשיטת ההמחבר א להעמיד את שיטת "ובשאלה זו היה אפשר לפרש שהעדיף הגר

שיחזור ויברך בה שהחינו, כיון שנתחדש בקריאתה התוספת שהיא עיקר וא"כ מפשטות שורת הדין היה  -יום היא העיקר 

רך בה כיון שאע"פ שבירך רק על הטפלה בלילה, מ"מ מבדסבר המחבר דאעפ"כ אינו חוזר ו פירש הגר"א ולכךהמצוה, 

  מהמברך על מצות סוכה בעת בנינה שפטר גם את הישיבה עצמה.זו לא גרעה ברכה 

רחוקים הם כמזרח דבפשוטו הדמיון בין ברכת העושה סוכה ובין ברכת קריאת לילה,  אך עיקר הקושיא היא על עצם

בניית הסוכה דין וחיוב שאין ב פוטרת את ישיבתה זה מכיון בשעת הבניןהסיבה שברכת שהחיינו  בסוכה דהא, ממערב

 יתעל בני שברכת שהחיינו יש מובןולכך  ,סוכה לישב בה לבנותיבת יסוכות מחה בחגישיבת הסוכה חיוב בפנ"ע, אלא 

  סוכה נעשה מחמת מצות ישיבת סוכה.כיון שכל חיוב בניית ה על מצות הסוכה כברכת שהחיינוהסוכה תחשב 

(עיין רש"י מכות ח' ע"א ד"ה השתא, וע"ע בשאילתות  בעיקר בנינהנפרדת יש בסוכה תורת מצוה ננקוט שאפילו אם ו

ה לדינא דידן של קריאת המגילה, שגם אם יש חיוב עשיה על הסוכה הרי זה שאילתא קס"ט ובנצי"ב שם) עדיין אין זה דומ

  העשיה הוא להכין את מצות הישיבה.מישך שייכא עם עיקר מצות הישיבה, כיון שכל חיוב 

, שהרי חייב לקרותה בלילה וחייב בדין קריאת המגילה דלילה אין שייכות והקדמה לדין קריאת המגילה דיום כלל אבל

ואין בזה דמיון כלל לסיבת הפטור דשהחיינו במברך בעת בנין הסוכה ומאי שיאטיה הא להא. והדברים נראים ום, לקרותה בי

  .ד' ליראיו כסוד
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  בגדר חיוב הקריאה דיום ולילה

, שנאמר ולשנותה ביום בלילה חייב אדם לקרות את המגילהמגילה ד' ע"א "אמר ריב"ל גמ' דהנה אמרינן ב ונראה ד)

אלוקי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. סבור מינה למקרייה בלילה ולמתני מתניתין דידיה ביממא, אמר להו רב 

  ירמיה לדידי מפרשא מיניה דרבי חייא בר אבא כגון דאמרי אינשי אעבור פרשתא דא ואתניינה".

מד שחייב אדם לקרות את המגילה לילה ויום, א"כ ויש להבין אחר שנתפרש על ידי רבי חייא שכוונת ריב"ל היא לל

 .'חייב אדם לקרות את המגילה בלילה וביום' למימר כפשוטוהו"ל  "ולשנותה ביוםמ"ט נקטינן לה בהאי לישנא "

וא"כ מ"ט עיקר הקריאה , כמש"כ שם כל הראשונים כו"ע מודו שחיוב יום הוא עיקר נראה להוסיף לעיין דהאוביותר 

דאיכא למטעי  מ"ט נקט לישנאבזה  מעיריםעוד  .הלילהקריאת חזרה על  שכל חיובה הוא רק חיוב פילהנשנית בלשון ט

  .מתני' דידה ביממא יבה כדס"ד בגמ' למתנ

את המגילה  'שונה'והמחוור בזה דעיקר חיוב מגילה שפיר הוה ביום, אלא דעצמות חיוב קריאת היום היא שיהיה אדם 

על הקריאה, וכל חיוב הקריאה בלילה לא  'חזרה'אלא כחיוב  'קריאה'קריאת המגילה כחיוב ביום, דמעיקרא לא נשנה חיוב 

נתקן אלא כמכשיר ומעמיד את קריאת היום שהיא תהיה קריאה שניה, דכיון שכבר הקדים וקרא בלילה, שוב תהא קריאת 

היום. ומעתה ברור הטעם שהחיוב  היום קריאה "ששונה" בה את המגילה, ועי"ז מתקיים עיקר החיוב שנתחייב בה בקריאת

נקרא בגמ' חיוב לשנות את המגילה אע"פ שחיוב קריאת יום הוא עיקר החיוב, מפני שכל עצמותו וגידרו של חיוב הקריאה 

  הוא "לשנות" את המגילה. שו"מ שכ"כ בשפ"א (מגילה ד' ע"א). והדברים אמת ויציב. 

  ביאור דברי הגר"א

אחר שעלה בידינו פירוש נפלא זה ביסוד דין קריאת לילה מעתה כבר נראה ברור טעם השו"ע בדין קריאת ה) ו

 המגילה בלילה, דאיהו סבר שקריאת המגילה בלילה זה מעשה שנתקן רק בשביל ליצור את קיום החיוב דלשנותה ביום,

זה מיסוד הדין של ברכת שהחיינו דשעת הגר"א שהטעם שברכת שהחיינו דלילה פוטרת את קריאת היום  וממילא דברי

זה קריאת המגילה בלילה ש דכיון שדעת המחבר היא בניית הסוכה הפוטרת את ישיבת הסוכה מתבארים כפתור ופרח,

ממש כמברך בשעת  רי הואחזרה, א"כ הלה קריאת יום בשם כי היכי דתהוי  -  רק מעשה הכנה לקריאת המגילה ביום

כך בדינא דידן  בישיבתו בה,מברך חוזר והסוכה ואין מצות ישיבת יצא גם על י ברכה זו ע" , וכשם שהתםהסוכה בניית

כי היכי דתהוי קריאת היום  -נמי ע"י שבירך בעת הכנת קריאת היום דהיינו במה שהקדים בלילה לקרא פעם ראשונה 

  תוקים מדבש ונופת צופים.חזרה, כבר יצא בברכה גם על קריאת היום, ותו אינו חוזר ומברך שהחיינו. והדברים מ

  ביאור הנהגת מצות 'מעשה' בלילה

ו) וכאשר באנו לידי מידה זו כבר נבין כפתור ופרח מדוע שונה מצות מעשה זה דקריאת המגילה שנוהגת היא יומם 

ולילה ואינה ככל מצות המעשים במועדים שאינם אלא ביום ולא בלילה. דהכא שאני שכל מצות הלילה ניתקנה לבנות 

  הכשיר את מצות היום, ואינה מצות לילה כמצוה בפני עצמה אלא כהכשרא למצות היום העתידה לבא.ול

  יסוד הפלוגתא דהמחבר והרמ"א 

שתקנו (הנ"ל) כמש"כ רש"י שחוזר ומברך שהחיינו גם בקריאת היום י"ל שפיר סבר דפליג והרמ"א  ובדעת )ז

כדין חיוב קריאה מחמת עצמותו של  קריאת המגילה בלילהבין ס שהיו צועקים לילה ויום, ויש דנמגילה בלילה זכר ל

לילה. ואע"פ שדין הוא בכל הזמנים שאין חיוב מעשים בלילה, מ"מ בפורים מצינו תקנה מיוחדת שתהא מצות מעשה 
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נוהגת בלילה שיהיה זכר לצעקה, וכיון שהיא מצוה בפנ"ע לכך אין אנו חושבים את קריאת הלילה כחלק מקריאת היום, 

  וחוזר ומברך ביום כיון שהיא עיקר הקריאה, וכדלעיל. והכל שפיר ובריר. .ולא נפטר בה בשהחיינו דלילה

קריאת יום היא העיקר וקריאת לילה היא הטפילה, ויסוד מחלוקתם  ונמצא שאיה"נ בין לדעת המחבר בין לדעת הרמ"א

היא בגדר קריאת הלילה הטפילה האם נאמר בזה שקריאה זו היא מעשה הכנה והקדמה לקריאת יום, או דילמא נאמר בזה 

  דין חיוב קריאה עצמי מחמת לילה.

  ביסוד מחלוקת המחבר והרמ"א במצות סעודה בלילה

נחלקו בריש סי' תרצ"ה . דהנה מקומותוע"פ יסוד פלוגתא זו יש להבין בסוד חילוק דברי המחבר והרמ"א בכמה  )ח

פ"ב  וכ"ה בר"מ(כפשוטה (מגילה ז' ע"ב) סעודה בלילה או לא, דבשו"ע הביא לשון הגמ' ב ענין להרבותהאם יש 

ומ"מ גם בלילה ישמח וירבה קצת סיף "הו, וברמ"א "סעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא יד"ח" ממגילה הי"ד)

  " (כ"כ במרדכי מגילה תשפ"ז, ועיין ב"ח תרצ"ז, וכ"ד מהרי"ו).בסעודה

(ובביאור הגר"א דמפיק לה  ויש לשלוח מנות ביום ולא בלילהכתב ד'  שם סעיףרמ"א עוד חילוק מצאנו בדבריהם דה

אלא חולק על דין זה,  שהשו"עואין נראה בנו"כ  .מ"ט, ואילו במחבר לא הזכיר מזה, ויל"ע מהגמ' הנ"ל מגילה ז' ע"ב)

  בדין זה. ויל"ע בזה.ש ודיחאיזה , והרמ"א ראה שהוא דין פשוט אצלוהטעם שלא הזכיר הוא מפני 

הוא חיוב חדש  קריאת המגילה בלילה שחיוב היאהרמ"א ונחמדים עד מאוד, דהא דעת  ולמשנ"ת נראים הדברים ברורים

נמצא לילו של ס שהיו צועקים לילה ויום, ונתקנו מגילה בלילה זכר לבכאן ש שאינו ככל חיובי מצות המעשים שהזמן גורם,

אע"פ שחיוב סעודה דפורים שאני מחיוב קצת לליל פסח דדיניו נקבעו ללילה, ולכך  ודומה הואפורים שונה מכל הזמנים, 

זמנים חיוב הסעודה הוא מדין עיצומו של יום, ובפורים הוא מדין חיובי מעשים הנוהגים סעודה דשאר כל הזמנים, דבכל ה

דלילה דפורים עדיף  כיון ע סעודהוסיבה לקבביום וכדאמר בקרא לעשות אותם ימי משתה ושמחה, מ"מ עדיין יש גם בלילה 

. והוא הוא לשון המרדכי בדיני היוםעשה מקריאת המגילה, שהוא דין  ו בלילה דיןהוקבע בש מים טובים כיוןשאר ימלילות 

(מגילה תשפ"ז) ביסוד האי דינא "שצריך לנהוג כלילי שבת ויומו, דומיא דקריאה דכתיב והימים האלו נזכרים ונעשים, ואין 

  היקש למחצה", הרי להדיא בדבריו שדין ריבוי הסעודה דלילה הוא מדין מעשה קריאת המגילה דלילה, וכמשנ"ת.

עמא דהרמ"א שהאריך לבאר שאין דין משלוח מנות נוהג בלילה, דהוא לומר לך דאע"פ שהוא זמן שיש בו והיינו נמי ט

  חיובי מעשים של מצות היום מ"מ האי מצוה דמשלוח מנות ליתא ביה כלל. (ואע"פ שאפשר שהיא חלק מן הסעודה).

ואע"פ שיש בו דינים כלל,  אין בו םדלילו של פורי איהו לשיטתושאין חיוב סעודה בלילה כלל, דסבר המחבר אמנם 

וכבנין לקריאת היום ותו לא, אלא הכנה  ואינ סבר שחיוב זה שהוא, מ"מ כיון מעשה קריאת המגילה דין חיוב על מצות

שהרי , זה אינו, מדין עונג היום ככל המועדים. (ואם סעודה בלילה כללל אין סיבהודאי ש, א"כ דמי הסוכה בערב סוכות

. , וא"כ ד"ז אינו אלא ביוםוכנ"ל יום משתה ושמחהלא נאמר אלא כדין בדיני מצות היום שהוא חיוב סעודה בפורים 

וביותר דאפשר שסבר שאין על הלילה דין עיצומו של יום כלל וכמו שמצינו בדברי המ"ב תרצ"ו ס"ק ט"ז שחילק בדעת 

  יה שאין דין משלוח מנות בלילה כלל.הרמ"א לגבי דין אבילות בפורים). ולכך נמי פשיטא ל

  עד אחר קריאת המגילה לומר על הניסיםרב עמרם שאין  דעת

עד אחר  אומרים על הניסיםשאין בהגהות מימוניות פ"ב מתפילה סק"ו ומשם בב"י תרצ"ג)  הובא(פסק רב עמרם ט) 

שאפילו הזכרות היום דיום פורים, והוא נראה חדש ומחודש, דבדברים אלו אנו מוצאים תוספת חידוש  קריאת המגילה.



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                            "מעיין גנים"
  עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                                                      תורת המועדים  

                                                                                             ר הכהן בן פורת          ליעזאהרב 

 

צמו של יום גם הם אינם נוהגים בלילה מחמת הזמן דליל פורים, אלא רק קריאת המגילה גרמה ישהם נראים באים בחמת ע

  1להם לבא.

ופירושו נראה על דרך מה שכתבנו לבאר בדעת המחבר שאין קריאת מגילה דלילה נוהגת מחמת עצם הזמן דליל פורים, 

זמן הנותן דין קריאת מגילה מחמת עצמו, א"כ כשם הוא ליל פורים נה ליומו. דאם כהרמ"א וע"ד דברי רש"י שאלא רק כהכ

ומדתלי רב עמרם את דין אמירת על הניסים רק במעשה  .נותן דין קריאת המגילה כך יתן דין אמירת על הניסיםהלילה ש

דין קריאת המגילה  ואפילו לגבי הזכרות, ורק חידוש כללקריאת המגילה דלא אתי אלא בתריה, ש"מ שליל פורים אינו זמן 

עד שלא קראו את המגילה עדיין לא נקבע בזה דיני שסבר ד ומינה הואיום זה נותן בלילה הנהגות פורים, כהכנה לבלילה 

  ל הניסים. ונחמד.פורים, ואין לומר ע

                         
על  ועיין רש"ש מגילה ד' ע"א תוד"ה פסק שדייק שדעת התוס' כדעת רב עמרם. ולפו"ר ש"מ מתוס' כרב עמרם רק לענין שאין מזכירין 1

ס' הוא דין אחד עם דינא דרב הניסים בלילה, ולא לענין ההזכרה אחר קריאת המגילה. אמנם עיין מג"א תרצ"ז סק"א שנראה מדבריו שדין התו
  .עמרם


