
 

 

  

  

  

  הקורא למפרע

  למפרע, לא יצא.  הקורא את המגילה: משנה(י"ז א') 

  מנא הני מילי? 

ִמים הָ "מהכא: דכתיב (ומסיק)  יםְוַהּיָ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ אף  ,כירה לעשייה, מה עשייה למפרע לאאיתקש ז", ֵאּלֶ

   1זכירה למפרע לא.

  : וכן בהלל, וכן בקריאת שמע, ובתפלה. תנא

ֶמׁש "רבה אמר: דכתיב  הלל מנלן? ְזַרח ׁשֶ ם ה'( ַעד ְמבֹואוֹ  ִמּמִ ל ׁשֵ    2".)ְמֻהּלָ

   3.שלא יקרא למפרע ,"ְוָהיוּ "דכתיב  א לן?קרית שמע מנ

  לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. : שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכותדתניאלה מנא לן? יתפ (י"ז ב')

עשרה ברכות : מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה תנא במתניתאאמר רבי יוחנן, ואמרי לה 

  על הסדר. 

  שיטות הראשונים

, דהיינו ריטב"אלא יצא. וכתב הקורא קריאת שמע למפרע, : מבואר בברייתא שבשינוי סדר הפרשיותלמפרע הקורא 

משא"כ מגילה,  4דווקא אם קרא הפסוקים למפרע. אבל אם קרא הפרשיות למפרע, כסדר שהן כתובות בתורה, יצא.

, ובמגילה , שאם הקדים פרשה לחברתה, יצאלעניין ק"ש כדבריופסק  והשו"ע 5א יצא.אף אם קרא הפרשיות למפרע, ל

  6.והלל כתב סתם שאם קראם למפרע, לא יצא

                                                

כך בקריאה לא יקרא בסוף מה שראוי לקרותו תחלה.  ,כמו שאי אפשר לאדם בהתעסקו במלאכה לעשות עכשיו מה שכבר עבר  . 1

  רמב"ם (פירוש המשנה). 

  .. רי"ףכך אין קורין הלל למפרע ,לזרוח השמש למפרע מן המערב למזרח י אפשרכשם שאתהילים קיג,ג.   . 2

מבואר שהדבר תלוי במחלוקת רבי וחכמים, וכמו שכתב רבינו חננאל: . ובגמרא הרא"ש (סי' א) , שהעתיק גםלשון הרי"ף (ד ב בדפיו)  . 3

  . כלומר הדברים כסדרן ',הדברים'מלרבי . כלומר יהיו כמות שהן ,שלא יקרא למפרע ',והיו'לרבנן מ

דהא  ,קורא כדרכו כדרך שכתובה בתורה היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא אם כיון לבו יצא, ומשמע שהיה ,כדתנן (ברכות י"ג א')  . 4

  . אוקימנא בקורא להגיה

אם סרס את  ,אבל הכא במגילה .כיון שקראם כסדר שכתובות בתורה, טעם שיהא סדר פרשיות מעכב בדיעבדהתם אין ד, ודין הוא  . 5

  . דכולא כחדא פרשה היא ,ל העניןהפרשיות היפך כ

יו. והמשנ"ב, לגבי מגילה (תרצ, ס"ק כא) כתב דהוא הדין היכא שקרא פרשה שניה קודם או"ח סד,א. ובהלל ובמגילה, לא פירש דבר  . 6

אבל אם הקדים פרשה  ;לכאורה היינו דוקא בסדר הפסוקים ,והאי למפרעלראשונה, לא יצא. ולגבי הלל כתב (תכב, ס"ק כו), 

(ובשעה"צ  ונים מחמירים גבי הלל אפילו בפרשיותכמה אחראבל  .לענין ק"ש (סי' סד,א)וכדלעיל  ,יצא ,שאינו רשאי, אע"פ לחברתה

 זוראכן אם יח .בודאי נכון להחמיר בזה ולחזור ולקרות ל כן,ן דסמוכים הם זה לזה בתהלים. ועכיו ,, בסי' סד)שכן דעת הגר"אכתב 

כמו שכתבתי  ,ויברךשיחזור  אש חודשלא ברירא מלתא לגבי ר ם כןילו לענין קריאת פסוקים למפרע גואפ ,ויברך יש לעיין בדבר

" ברכות, ל"ד א', בסוגיא של טעות נתיבי הלכהתפילה, ראה סיכום שיטות הראשונים ב" ולגבי טעות בסדרה"ל (ד"ה למפרע). בבי
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 הפוסקיםובשאר  7, דווקא במגילה לא יצא למפרע, אבל בתורה אם קרא למפרע, יצא.רי"ד: כתב הקורא למפרע בתורה

  לא הוזכר דבר זה.

  שולחן ערוך

ח, הלכות (או   )תרצ, סימן מגילה"

ְך ָחזַ   ו.  י ְוַאַחר ּכָ ִליׁשִ ִני ְוָקָרא ׁשְ ֵ ג ַהׁשּ סּוק ֶאָחד ְוִדּלֵ ה ְלַמְפֵרַע, לֹא ָיָצא; ָקָרא ּפָ ִגּלָ ִני, לֹא ָיָצא. ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהּמְ ֵ ר ְוָקָרא ַהׁשּ

ה יַצד ַיֲעׂשֶ א ּכֵ סּוק ֶאָחד; ֶאּלָ ָרא ְלַמְפֵרַע ּפָ ּקָ ֵני ׁשֶ ַכח, ְוקֹוֵרא ַעל ַהֵסֶדר.ִמּפְ ָ ׁשּ ִני ׁשֶ סּוק ׁשֵ   , ַמְתִחיל ִמּפָ
ח, הלכות    )תכב, סימן ראש חודש(או"

ל ְלַמְפֵרַע, לֹא ָיָצא.   ו.  ָעה ּבוֹ (ַהּקֹוֵרא ַהּלֵ ּטָ קֹום ׁשֶ   .(ר' ְירּוָחם) )ָטָעה, ַיֲחזֹר ַלּמָ
ח, הלכות    )סד, סימן קריאת שמע(או"

ָבִרים ֲאמּוִריםא ָיצָ ְקָרָאּה ְלַמְפֵרַע, לֹ   א.  ה ּדְ ּמֶ ֵאינֹו  ?א, ּבַ י ׁשֶ ּה, ַאף ַעל ּפִ ה ַלֲחֶבְרתָּ ָרׁשָ ים ּפָ סּוִקים, ֲאָבל ִאם ִהְקּדִ ֵסֶדר ַהּפְ ּבְ

ּתֹוָרה. ֵאיָנּה ְסמּוָכה ָלּה ּבַ אי, ָיָצא, ְלִפי ׁשֶ ַ   ַרׁשּ

  

                                                                                                                                                                         

  בתפילה.

  ). י"ז א', ד"ה הקורא תוספותיופסקיו, י"ז ב'; מקורות: רי"ד (  . 7
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