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 םמנות מן השמימשלוח 

 סיפור לחג הפורים

  

 השיבו על השאלות. קראו בעיון את הסיפור שלפניכם ו

 

קרני השמש האחרונות התפזרו והערב ירד על העיר 

                                 תענית אסתר והיהודים החלו מתאספים בבית הכנסת  . היה זה ביוםברדיטשוב

לשמוע את קריאת המגילה.                                                                                                     

 חיש מהר התמלא בית הכנסת מפה לפה. למעלה, בעזרת הנשים, התאספו הנשים והבנות.     

מש אל רבי לוי יצחק ולחש לו דבר מה להתחיל בתפילת ערבית, ניגש הש כאשר עמדו

                                                          באוזניו. הרבי קם מכסאו ויצא מבית הכנסת. 

מותו האצילה שנעלמה בפתח קהל המתפללים קמו לכבודו והסתכלו בהשתוממות על ד

 הדלת. אף אחד לא הבין את הסיבה לכך שהרב עזב את המניין כך פתאם. 

ובידיה  שהירבי לוי יצחק שם פעמיו לבית הדין שהיה סמוך לבית הכנסת. שם חיכתה לו א

ורעדה לעצם המחשבה שהרב עלול בכשרות תרנגול. היא באה לשאול את הרבי "שאלה" 

 להטריף את התרנגול שהשיגה בעמל רב עבור סעודת הפורים.    

 "רבי, אוי לי... שאלה יש לי... רבי!" –שה בקול בוכים יאמרה הא –"רבי" 

                          רבי לוי יצחק הסתכל על התרנגול, חשב מספר רגעים ואמר: 

 אינו כשר ואסור לאכול אותו". "התרנגול

 -היא צווחה בקולי קולות  -שה הביטה על רבי לוי יצחק כשהיא אובדת עצות. "רבי" יהא

"רבי, בפרוטותי האחרונות קניתי תרנגול זה. בעלי חלוש וחולה וחשבתי שקצת מרק עוף 

ול שלי. ישיב את נפשו. גם ילדיי מזמן לא טעמו טעמו של מרק צח טעים. והנה, נטרף התרנג

 מה אעשה?"

 

                         –שה ויללה. ממש רחמנות היה להסתכל עליה. "אל דאגה בתי" יכך בכתה הא

                                                                ,שה מרת הנפשיניסה הרבי להרגיע את הא

שה לשמה י"השם יתברך עוזר תמיד לכולם, הוא יעזור גם לך". רבי לוי יצחק שאל את הא

 לשמוע את קריאת המגילה.  אותה ולכתובתה ושלח
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                                    ת הכנסת, הוא לבש את רבי לוי יצחק לא שב לבי

                      . מעילו העליון ויצא אל הרחוב

   בבואו הביתה, הוציא רבי לוי יצחק מפה לבנה ושם בה חלות, לחם, הוא הלך לביתו... 

אזני המן ופירות שונים. איש מלבדו לא היה בבית באותה העת והוא חיפש וחיפש עד אשר 

. ליד ושם במפה הלבנה מצא סיר עם עוף מבושל וצלחת דג ממולא.  הרבי לקח מכל הבא

                           את מלאכתו והמפה כבר הייתה מליאה ב"דברים טובים" למכביר,  כאשר סיים

 ויצא לדרכו.  והוא קשר אותה היטב, לקחה ביד

שה העניה שהגיעה אליו קודם עם השאלה יצעד רבי לוי יצחק בזריזות לעבר ביתה של הא

ונכנס פנימה, הגיע לאזני קול חלוש שבקע מחדרון  שהיעל התרנגול. משמצא את בית הא

 קטן: "זו את, ביילא? מה אמר הרב על התרנגול?"

                                      "פורים שמח! פורים שמח!"  השיב רבי לוי יצחק לבעל הקול האלמוני, 

 "הנה השם הטוב שלח לכם משלוח מנות, אכלו ושתו בשמחה". 

                    לאחר שהוציא את כל המאכלים מהמפה וסידרם על השולחן, 

 לך רבי לוי יצחק בשמחה ובטוב לבב לבית הכנסת לקריאת המגילה. ה

הציבור בבית הכנסת חיכה בחוסר סבלנות ולא ידע לאן נעלם פתאם רבי 

הם רצו לקיים את מצוות מקרא מגילה וללכת לביתם לאכול לוי יצחק. 

 ולשתות לאחר הצום. 

                                                להתפלל תפילת ערבית. כאשר נכנס רבי לוי יצחק, התחילו מייד

כפי המנהג מידי שנה בשנה קרא רבי לוי יצחק את המגילה. תואר פני קדשו של רבי לוי 

                                                   יצחק האיר באור  מיוחד, אור פנימי הנובע מפנימיות הלב. 

 אור זה  האיר את בית הכנסת כולו. 

"ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" כאשר הגיע רבי לוי יצחק לפסוק: 
                                                 נו כל השומעים את משמעותה של מצוות אהבת ישראל.  הבי

 שנים רבות לאחר מכן דובר וסופר אודות קריאת המגילה המיוחדת במינה.

בית הפתעה בכאשר הרבנית, אשתו של רבי לוי יצחק שבה מבית הכנסת, חיכתה לה 

גדולה. היא נגשה למטבח כדי להכין את הסעודה ולערוך את השולחן ומה גדולה הייתה 

השתוממותה כאשר שום דבר מהמאכלים שהכינה לא נמצא במקום. לא בשר, לא דגים, 

        לא חלות... כלום. אפילו אזני ההמן הטריות נעלמו כלא היו. 
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נכנסה הרבנית אל חדרו של הרבי אולם בראותה את פניו הקורנות הבינה מיד מי הוא זה 

חרש מן החדר. היא כבר תשתדל לסדר ארוחה כל שהיא  הסחב" את הדברים ויצאאשר "

                                                                                                                                                   מן השיריים שנותרו...

   השמים.תיה את דבר הפלא של משלוח מנות מן האשה העניה סיפרה לחברו

                                                                                                  היא חשבה שהיה זה אליהו הנביא שהביא לה את משלוח המנות . 

את המאכלים  יהודי ברדיטשוב הבינו כי היה זה רבי לוי יצחק מברדיטשוב שהעניק לה

                                                                                המשובחים ואף הם שלחו לרבי ולאשה העניה משלוחי מנות בעין יפה וביד רחבה.

 רדיטשוב פורים שמח כמו פורים זה.לא היה בב

 

 

  :השיבו על השאלות הבאות 

 "ניגש השמש אל רבי לוי יצחק ולחש לו משהו באזניו". .1

 כתבו מה לדעתכם היו דברי השמש לרבי.

 

 ?'ריאת המגילה בשנה זו הייתה מיוחדת במינהק'מה גרם לכך ש .2

 

 "האשה הביטה על רבי לוי יצחק אובדת עצות".  .3

 הסבירו את הביטוי: 'אובדת עצות' .א

 מה גרם לאשה להיות 'אובדת עצות'? .ב

 

                                                    המילים את קרא כשהרבי המתפללים קהל הבינו מה .4

 "?לאביונים ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח"
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 לפניכם משפטים מתוך הסיפור. .5

 עמודה הימנית.ו את הפעלים והעתיקו אותם לזה

 השלימו את הטבלה. 

 

 'קרני השמש האחרונות התפזרו'. .א

 'בית הכנסת  נתמלא חיש מהר מפה לפה'. .ב

 'אור זה האיר את כל בית הכנסת'. .ג

 'אפילו אזני ההמן הטריות נעלמו ואינם'. .ד

 'בעזרת הנשים התאספו הנשים והבנות' .ה

 

 זמן: שורש: הפועל:
   א.
   ב.
   ג.
   ד.
   ה.

 

 לפניכם חמישה משפטים בהם נתונים פעלים בלשון עבר.   .6

                                                                                                  את הפעלים לטבלה. העתיקו 

 עבר לעתיד. הטו את הפעלים המודגשים מ

 

 דוגמא: 

 להתחיל בתפילה' 'עמדו

 

 הפועל בלשון עבר: 
 

 עתיד: 

 יעמדו עמדו 
 

 

 האשה בקול בוכים'. 'אמרה .א

 רבי לוי יצחק מפה לבנה'. 'הוציא .ב

 הלך לביתו'. 'הוא .ג

 לה בבית הפתעה גדולה'. 'חיכתה .ד

 רבי לוי יצחק'. נכנסכאשר  .ה
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 הפועל בלשון עבר:
 

 עתיד:

   .א

   .ב

   .ג

   .ד

   .ה

 

 

                           "איש לרעהו ומתנות לאביונים". בסיפור מופיע משפט זה עם מרכאות.  .7

 מה תפקיד המרכאות?

 ציטוט .א

 ביטוי .ב

 הסבר .ג

 

 שייכות

 כתבו בשתי מילים את המילה המודגשת בכל משפט. .8

  - באזניו''ולחש לו משהו  .א

  -תרנגול' ובידה'אשה  .ב

  -האחרונות' י'בפרוטות .ג

  -'לכתובתהו         - לשמה        - שאלה'רבי לוי יצחק  .ד

  -'השתוממותה'גדולה הייתה  .ה

 

 את המשפטים הנכונים.למחברתכם ו עתיקה  – את מלאכתו"סיים כאשר "  .9

 מ .יס.שורש המילה המודגשת:  .א

  ורש המילה המודגשת: י.ס.מש .ב

 משפט זה נאמר על ציבור המתפללים.  .ג

 משפט זה נאמר על רבי לוי יצחק מברדיטשוב. .ד

 שה העניה. ימשפט זה נאמר על השמש ועל הא .ה

 שה הגיעה לשאול אותו את השאלה.יאת מלאכתו לפני שהא סייםהרב  .ו

 שה העניה. יאת מלאכתו והלך לבית הא סייםהרב  .ז

 

 
 לימוד נעים!


