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 ַהֲהָכנֹות ַעל ַּתְפִקידֹו ִמּתֶֹקף ַאֲחַראי ָהָיה",  ָנָתן ְמאֹורֹות" ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ֶׁשל ָהָראִׁשי ַהַּגַּבאי, ָמְרְּדַכי      

   . ַהְּקִהָּלה ְּבאּוָלם ְלֵהָעֵרְך  ֶׁשָעְמָדה, ַהְּגדֹוָלה ּפּוִרים ִלְמִסַּבת

 ִלְקרֹא ּוְלַאֲחֶריהָ  ַהְּקִהָּלה ְּבאּוָלם ֲחִגיִגית ַעְרִביתת ְּתִפּלָ  ְלַקֵּים ֻהְחַלט ַהְּקִהָּלה ְּבַמְזִּכירּות ֶׁשֶּנֱעַרְך  ְּבִדּיּון

  . ַהְּגדֹוָלה ַהְּמִסָּבה ַהְּקִהָּלה ְּבאּוָלם ֵּתָעֵרךְ  ַהְּקִריָאה ְּבתֹם. ַהְּמִגָּלה ֶאת

 ִהְתַנֵּדב ָמְרְּדַכי. ֶאָחד ֶּפֶרק ִיְקָרא ִמְתַּפֵּלל ְּכֶׁשָּכל, ִמְתַּפְּלִלים ִמְסַּפר ַעל ַהְּמִגָּלה ְקִריַאת ֶאת ְלָהִטיל ֻהְחַלט

  . ןָהִראׁשֹו ַהּקֹוֵרא ִלְהיֹות

 ֶאת ְלַסֵּים ַהָּנִׁשים ּתּוַכְלָנה, ַהְּמִגָּלה ִלְקִריַאת ַיֲאִזינּו ֶׁשַהְּגָבִרים ֶׁשִּבְזַמן, ָמְרְּדַכי ָאַמר ַהִּדּיּון ְּבֶהְמֵׁשְך 

, ַהְּגָבִרים ְיֵדי ַעל ֻׁשְכְנעּו ַאְך , ָרצֹון-ְּבִאי זֹאת ִקְּבלּו ַהָּנִׁשים. ְוַהִּכּבּוד ָהאּוָלם ֲהָכַנת

 ּפּוִרים ְּבֶעֶרב. ַהֲהָכנֹות ֶאת ֶׁשְּתַסֵּיְמָנה ָעִדיף ַהְּמִגָּלה ִּבְקִריַאת ַחָּיבֹות ֶׁשֵאיָנן ֶׁשֵּמַאַחר

 – ַהְּקִהָּלה ֶׁשל ַהֶּמְרָּכִזי ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ְוַיְלֵדיֶהם ְנֵׁשיֶהם ִעם ַהְּקִהָּלה ַאְנֵׁשי ָּכל ִהְתַאְּספּו

 ֶׁשּיּוְכלּו ְּכֵדי" ֶאְסֵּתר ְמִגַּלת" ּובֹו ֻחָּמׁש מֹוֵעד ִמְּבעֹוד ֵהִכין ַכיָמְרְּד ". ָנָתן ְמאֹורֹות"

   . ַהִּמְתַּפְּלִלים ִּבְפֵניּבֹו  ִלְקרֹא

 ַעל ָׁשְמרּו ַהְּיָלִדים. ַהְּמִגָּלה ִּבְקִריַאת ְוֵהֵחל 'ֶׁשֶהֱחָינּו'וְ  'ְמִגָּלה ְקִריַאת ַעל' הָרּבָ  ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֵּבֵרךְ  ָמְרְּדַכי

 ְּבַרֲעָׁשִנים ַהְּיָלִדים ִהְרִעיׁשּו ָהָמן ַהֵּׁשם ֶאת ִהְזִּכיר ַהּקֹוֵרא ַּכֲאֶׁשר ְוַרק ַהְּמִגָּלה ְקִריַאת ְּבֵעת ַהֶּׁשֶקט

  . מֹוֵעד ִמְּבעֹוד ֶׁשֵהִכינּו

 ֲעֵיפּותֹו ְּבֶׁשל. ּבֶֹקר ִלְפנֹות ַעד ִנְמְׁשָכהוְ  ְמאֹד ֻמְצַלַחת ֶׁשָהְיָתה, ַהְּמִסָּבה ֵהֵחָּלה ַהְּמִגָּלה ְקִריַאת ְלַאַחר

 ִהְתַּפֵּללל ֶנֱאַלץ ֵּכן ְוַעל ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשָהָיה ְוַהְּיִחיִדי ַהֶּמְרָּכִזי ַּבִּמְנָין ַׁשֲחִרית ְּתִפַּלת ֶאת ָמְרְּדַכי ִהְפִסיד ָהַרָּבה

  . ַּבַחג ַּכָּנהּוג ְּתִפִּלין ְללֹא ְוִהְתַּפֵּלל ְלפּוִרים ַהַּמְחזֹור ֶאת ָנָטל ָמְרְּדַכי. ַּבַּבִית

" ַהֶּזה ַהַחג ּפּוִרים ְּביֹום" אֹוְמִרים ַהִאם ָזַכר לֹא ",ְוָיבֹא ַיֲעֶלה" ְוָאַמר" ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה" ִהְתַּפֵּלל ַּכֲאֶׁשר

 ָּבַחר ְלַבּסֹוף. ַהַחִּגים ְּבָכל ֶׁשָּנהּוג ְּכִפי" ַהֶּזה ַהּפּוִרים ַחג" לֹוַמר ֶׁשֵּיׁש אֹו, ֲעֶצֶרת ְּׁשִמיִניְּב  ֶׁשאֹוְמִרים ְּכִפי

  . ַהְּׁשִנָּיה ָּבֶאְפָׁשרּות

" ְוָיבֹא ַיֲעֶלה"ְּב  לֹוַמר ַהִאם יֹוֵדעַ  ָהָיה לֹא ִּכי חֶֹדׁש ְּברֹאׁש ָחל לֹא ּפּוִרים ֶׁשַהָּׁשָנה ַעל ְּבִלּבֹו ָׂשַמח ָמְרְּדַכי

 ַּתֲחנּון ָאַמר ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה ְּתִפַּלת ְלַאַחר. ַהּפּוִרים ַחג ֶאת ְלַהְזִּכיר קֶֹדם אֹו" ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש רֹאׁש" קֶֹדם

 לֹוַמר ֵיׁשַהִאם  ָזַכר לֹא ְוׁשּוב" ַהַהֵּלל ֶאת ִלְקרֹא" ִּבְרַּכת ֶאת ַרָּבה ְּבַכָּוָנה ָאַמר ִסֵּים ַּכֲאֶׁשר. ַאַּפִים ְוָנַפל

  .'ָׁשֵלם ַהֵּלל' לֹוַמר ֶהְחִליט ְּבֵרָרה ְּבֵלית ,ַהֵּלל ֲחִצי ַרק ֶׁשָּמא אֹו 'ָׁשֵלם ַהֵּלל'

  .ּוְבִיְרָאה ֵאיָמהּבְ  ַהּמּוָסף ְּתִפַּלת ֶאת ָמְרְּדַכי ִהְתַּפֵּלל, ּוְבִׂשְמָחה ְּבִׁשיָרה' ַהֵּלל'הַ  ֲאִמיַרת ְלַאַחר

 ָמנֹות' 'ִמְׁשלֹוחַ  ֲעבּור ַהְּקִהָּלה ְלַרב ֶׁשָּקָנה ַהֵּסֶפר ֶאת ְוָנָטל ַהְּסָפִרים ָארֹוןלְ  ָמְרְּדַכי ִנַּגׁש, ַהְּתִפָּלה ְּבִסּיּום 

  . ְּבִהּדּור 'ָמנֹות ִמְׁשלֹוחַ ' ִמְצַות ֶאת ְלַקֵּיםְּכֵדי  ָהַרב ֵּבית ְלֵעֶבר ְוַעִּליז ָׂשֵמחַ  ְוָיָצא

 ָהַרב ִמֵּבית ֶׁשָּׁשב ְלַאַחר. ַּבֲהָלָכה ַּכּמּוָבא ֶאָחד ְלָכל ַמָּתנֹות ְׁשֵּתי ָלֶהם ְוָנָתן ֲעִנִּיים זּוג ָמְרְּדַכי ָּפַגׁש ַּבֶּדֶרְך 

  .ָחֵבר ְלָכל ַאַחת ָמָנה – ֲחֵבָריו ִלְׁשֵני ָמנֹות ִמְׁשלֹוֵחי ְׁשֵני ָמְרְּדַכי ָׁשַלח

  ִמְצָוה. ֶׁשל ִׂשְמָחה ּוִמּתֹוְך  ַרב ְּבִהּדּור םַהּפּוִרי ְסעּוַדת ֶאת ָמְרְּדַכי ְלַקֵּים ָזָכה ָהֶעֶרב ִּבְׁשעֹות סֹוף סֹוף



  ב"ה

   ְמִגָּלה ִמְקָרא

 ְּתִפַּלת ְלַאַחר ִמָּיד. ַהְּמִגָּלה ְקִריַאת ִהיא ַהּפּוִרים ְּבַחג ְמַקְּיִמים ֶׁשָאנּו ָהִראׁשֹוָנה ַהִּמְצָוה

 ְלָמֳחָרת ְוֵכן. ַהִּמְקָרא ּוְבַטֲעֵמי ְּכֵׁשָרה ְקָלף ִמְּמִגַּלת ֶאְסֵּתר ְמִגַּלת ֶאת קֹוְרִאים ַעְרִבית

 ַּפַעם, ַּפֲעַמִים ִנְקֵראת ֶׁשַהְּמִגָּלה ֵּכן ִאם ִנְמָצא, ַהְּמִגָּלה ֶאת קֹוְרִאים ַׁשֲחִרית ְּתִפַּלת ְלַאַחר

 ִמְקָרא ַעל. "א: ְּבָרכֹות ָׁשלֹׁש ְלָפֶניהָ  ְמָבֵרךְ  ַּבַּלְיָלה ַהְּמִגָּלה ֶאת ַהּקֹוֵרא. ַּבּיֹום ַאַחת ּוַפַעם ַּבַּלְיָלה ַאַחת

  ' . וכו ְבנּורִ  ֶאת ָהָרב" ְמָבֵרךְ  ּוְלַאֲחֶריהָ ". ֶׁשֶהֱחָינּו. "ג" ִנִּסים ֶׁשָעָׂשה. "ב", ְמִגָּלה

 ֶׁשַהְּזַמן" ֲעֵׂשה" ִמְצוֹות ִמָּכל ְּפטּורֹות ֶׁשָּנִׁשים, ְּבָיֵדינּו ֶׁשְּכָלל ַלְמרֹות, ַהְּמִגָּלה ִּבְקִריַאת ַחָּיבֹות ָנִׁשים ַּגם

 ָנִׁשים ַּגם ְמִגָּלה ְקִריַאת ְלִעְניַן ָמקֹום ִמָּכל, ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ַרק ֶׁשִחּיּוָבּה לּוָלב ְנִטיַלת ִמִּמְצַות ְּכגֹון, ְּגָרָמן

 ֶאת ִלְׁשמֹעַ  ַהֻּמְבָחר ִמן ִמְצָוה .ַהֵּנס אֹותֹו ְיֵדי ַעל ִנְצלּו ֵהן ְוַאף ַהְּגֵזָרה אֹוָתּה ַּתַחת ָהיּו ֵהן ֶׁשַאף, ַׁשָּיכֹות

 ְוַעל, ֶמֶלךְ  ַהְדַרת ַעם ֶׁשְּברֹב ִמּׁשּום, ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה ֶׁשֵּיׁש ְּבָמקֹום ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית ַּדְוָקא ַהְּמִגָּלה ְקִריַאת

   .ַהְּמִגָּלה ְקִריַאת ִלְכבֹוד ַחג ִּבְגֵדי ִלְלּבֹׁש ֵיׁש ְוֵכן. יֹוֵתר ַהֵּנס ִיְתַּפְרֵסם ָּכךְ  ְיֵדי

 ָיָצא לֹא, ַהּׁשֹוֵמעַ  ֶׁשל ְלָאְזנֹו ִהִּגיָעה לֹא ַהְּמִגָּלה ִמְּקִריַאת ַאַחת ִמָּלה ִאם ֲאִפּלּו, ַהּפֹוְסִקים רֹב ְלַדַעת 

  . ַהְּמִגָּלה ִלְׁשִמיַעת ַיְפִריעּו לֹא ֶׁשַּיְלֵדיֶהם ְמאֹד ְלִהָּזֵהר ַההֹוִרים ְצִריִכים ְוָלֵכן. חֹוָבה ְיֵדי

 ַמְמִׁשיךְ  ַהַחָּזן ּוְלִעִּתים ּגֹוֵבר ָהַרַעׁש ֶׁשָאז, ָהָמן ֶאת ֶׁשַּמִּכים ְּבָׁשָעה ְלָכךְ  ֵלב ָלִׂשים ָצִריךְ  ּוִבְמֻיָחד

   . ַהּׁשֹוְמִעים ְלָאְזֵני ַמִּגיעַ  ֵאינֹו ְוקֹולֹו ַּבְּקִריָאה

   ָמנֹות ִמְׁשלֹוַח 

 ָמנֹות ִאיׁש ְׁשֵּתי ָמנֹות ְלָאָדם ֶאָחד, ְּכֵדי ָלֵצאת ְּבֶזה ְיֵדי ִמְצוֹות ִמְׁשלֹוחַ  ִמַּצד ַהִּדין ַּדי ִלְׁשלֹחַ 

ָנה ַאַחת ֶׁשל . ְׁשֵּתי ַהָּמנֹות ְיכֹולֹות ִלְהיֹות ְׁשֵּתי ָמנֹות ֶׁשל ָּבָׁשר ְּבַטַעם ׁשֹוֶנה, אֹו מָ הּועֵ רֵ לְ 

י עּוגֹות ִּבְטַעִמים ׁשֹוִנים ְּכָמָנה ַאַחת, ּוְׁשֵּת  ֵהָחֵׁשבלְ  ָּבָׁשר ְוַאַחת ֶׁשל ָּדג, ְוֵכן עּוָגה ְיכֹוָלה

, ְּכגֹון ֵסֶפר אֹו ֶּבֶגד ָיֶפה, ֲאִפּלּו ֶנֱאַכלִּכְׁשֵּתי ָמנֹות. ֲאָבל ִאם ׁשֹוֵלַח ַלֲחֵברֹו ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו 

יוָן ָּבּה ְיֵדי חֹוַבת ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות, ּכֵ  ַוֲחֵברֹו ִיְׂשַמח ָּבּה ְמאֹד, לֹא ָיָצא ֶׁשַּמָּתָנה זֹו ִּתְהֶיה ְיָקָרה,

  ִמָּיד, ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ָצִריְך ִלְהיֹות ָראּוי ַלֲאִכיָלה ִמָּיִדית.  ְלאֹוְכָלּהֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 

  ּפּוִרים ְסעּוַדת

, ְלַבּדֹו ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב לֹא. ִמְׁשָּפָחה ּוְבֵני ְיִדיִדים ֲחֵבִרים ִעם ַיַחד, ְּבַצְוָּתא ַהְּסעּוָדה ֶאת ְלַקֵּים ָחׁשּוב

 ְלַתְכֵנן ָצִריךְ , ְּבִהּדּור ְוַהִּׂשְמָחה ַהְּסעּוָדה ִמְצַות ֶאת ְלַקֵּים ָהרֹוֶצה ְוָלֵכן. ִלְׂשמֹחַ  ְצִריִכים ַּכֲאֶׁשר ּוִבְמֻיָחד

  .ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבֵני ִעם אֹו ֲחֵבָריו ִעם ַיַחד ַהְּסעּוָדה ֲעִריַכת ֶאת ִמְּלַכְּתִחָּלה

 ְלַהְרּבֹות ֶׁשָּצִריךְ  ַהּפֹוְסִקים ָּכְתבּו ַּבַּלְיָלה ַּגם ְוָאְמָנם, ַּבּיֹום ַּדְוָקא הּוא ַהְּסעּוָדה ְזַמן 

 ִלְהיֹות ְצִריָכה ְוַהְּסעּוָדה ַהִּׂשְמָחה ִעַּקר ֲאָבל, ּוְבִׂשְמָחה ְּבִמְׁשֶּתה טֹוִבים ְּבַמֲאָכִלים

   . חֹוָבה ְיֵדי ָיָצא לֹא, ַּבַּלְיָלה ְסעּוָדתֹו ֶאת ֶׁשָעָׂשה ּוִמי, ַּבּיֹום



  ב"ה

  כתוב בטבלה הבאה את הטעויות בסיפור ואת התיקון הנדרש. 

  

  התיקון  הטעות
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  קראו את הקטעים שלפניכם וענו:
  
  קטעים?ה. כיצד ניתן לשמח אנשים על פי כל אחד מ1

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

  
 ______________________________ע"פ הרמב"ם עדיף להרבות  ב  השלימו:. 2

  ________________משום ש___ ____________________________ מאשר ב

____________________________________________________________  

  מה היו מעשיהם של האנשים שזיכו אותם להיכנס לעולם הבא? 2ע"פ קטע  .3

__________.________________________________________________  
  

___________________.________________________________________  
  

 : ז"הלכה י 'רמב"ם הלכות מגילה פרק ב
 

מּוָטב ְלָאָדם ְלַהְרּבֹות ְּבַמָּתנֹות ֶאְביֹוִנים ִמְּלַהְרּבֹות בסעודתו ובשלוח ָמנֹות לרעהו, 

ֶאָּלא ְלַׁשַּמח ֵלב ֲעִנִּיים ִויתֹוִמים ואלָמנֹות ְוגִרים,  ּוְמפָֹאָרהֶׁשֵאין ָּׂשם ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה 

ֱאַמר: "ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים ְׁשִכיָנה ֶׁשּנֶ מללים ָהֵאּלּו ּדֹוֶמה לַ ושהמשמח ֵלב הא

 וְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדָּכִאים". 

 

ר' ברוקא היה מצוי בשוק העיר והיה אליהו הנביא מצוי אצלו. אמר לו: יש בשוק 

 הזה בן עולם הבא? אמר לו: לא.

 נתיים הופיעו שני אחים.יב

 אמר לו אליהו: גם אלו הם בני עולם הבא.

 הלך אצלם ר' ברוקא ושאל אותם: מה מעשיכם?

אמרו לו: אנחנו אנשים שמחים ומשמחים עצובים. וכן כאשר אנו רואים מריבה 

 בין שניים טורחים אנו לעשות ביניהם שלום."
 (ע"פ תענית כב' ע"א)

 


