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 תכנית הלימודים החדשה במשנהלפי , על פי סדר המועדים, ומסכתות נוספות
 

 אדר - שבטחודשים 
 הקורא את המגילה למפרע - 'פרק ב: מסכת מגילה

 
 מבוא לפרק

את פרטי  נלמדהפרק השני במסכת מגילה עוסק בדיני קריאת המגילה בפורים, בפרק 

  .הבנה וכוונה ההלכות הקשורים בענייני הקריאה
 

 (/ שפה לשוןבאיזה בעל פה, הקורא , הקריאה סדרקריאת המגילה  ) :נושא המשנהמשנה א' 

 

 :כלליים מושגים

 

 ( מצוות שצווה לנו הקב"ה בהר סיני. גם כאשר חכמנו הגדירו איך 613תרי"ג  )  - אתִ יִ ורִ אִ ותִדִ וִ צִ מִ  .א

ִהן גם דאורייתא. לקיים אותן הלכתית, הרי כל אותן ההלכות                         

 )עשיית עירוב, מאכלים ירובין ע. והן: על תרי"ג המצוותמצוות שחכמנו הוסיפו  (7שבע )  - ןנִ בִ רִ ותִדִ וִ צִ מִ  .ב

 כוללות ברכות השבח, )רכות ב. )הדלקת נרות שבת ויום טוב(רות נטילת ידיים. נ. / תחומים / חצרות(                              

 )אמירת לל ה )מקרא מגילה בפורים(.גילה מ )הדלקת נרות חנוכה בברכה(.נוכה ח. (המצוות, והנהניםן                             

 ,)הסימן למצוות אלו הינו ענ"ן בחמ"ה(. הלל בראש חודש ובמועדים(                             

 מושגים

ֵרעִ  .א פ  מ   .שלא לפי סדר הארועים - ל 

ּגּום .ב ר  ּהִת  א  ר   .בארמית - ק 

ן .ג ׁשו  לִל  כ   בכל שפה שהיא. - ב 

ז .ד ע  ל  ֲעזו תִב  ּלו   .קרא לדוברי שפות זרות, בשפתם - ל 

ית .ה ּׁשּור   .לשון הקודשִ- א 

א .ו צ   לא יצא ידי חובת קיום המצווה. - ֹלאִי 

א .ז צ   יצא ידי חובת קיום המצווה. - י 
 

 

 
 

 

 

 

 :סיכום המשנה

מתוך הכתוב, ובלשון הקודש.  )לא למפרע(. בו כתובה המגילה סדר היש לקרא את המגילה לפי 

מי שאינו מבין, יכול לקרא אותה בשפה שהוא מבין. זאת כדי שאף אחד לא יפספס את המסר 

 ודאה עליו.הזכרון הנס וה -מגילה ה שבקריאת

ֵרעַ  ַהּקֹוֵרא )א( ַמפְּ ה לְּ ִגלָּ א. - ֶאת ַהמְּ  לֹא יָּצָּ

ׁשֹון ְקָרָאּה ל לָּ כָּ ּגּום, בְּ ּה ַתרְּ אָּ רָּ א.  - ַעל ֶפה, קְּ  לֹא יָּצָּ

ַלַעזקֹוִרי ֲאָבל ּה ַללֹוֲעזֹות בְּ ַמע ַאשּוִרית ,ן אֹותָּ ַהלֹוֵעז ֶׁששָּ א. - וְּ  יָּצָּ
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 'שאלות משנה א
 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

 במשנה שלושה חלקים כתוב: .2

 _________  :____:________ את שתי המילים האחרונותרישאילה הראשונה בהמאת  .א

 את שתי המילים האחרונות:____  _________ :______מציעתאאת המילה הראשונה ב .ב

 _____את המילה האחרונה:_____________ :________סיפאאת המילה הראשונה ב .ג

 של המשנה והם: מציעתאשלושה מקרים מופיעים ב .3

 _____________________________________ .א

 _____________________________________ .ב

 _____________________________________ .ג

 בשלושתם הדין:___________________

 של המשנה והם: סיפאשני מקרים מופיעים ב .4

 _____________________________________ .א

 _____________________________________ .ב

 בשניהם הדין:_____________________      

 ין:דוכתוב את ההסבר בלשונך ארגן את המשנה לפי המקרה,  .5

 

 יןדה בלשונךסבר ה המקרה בלשון המשנה 

ֵרעַ  ַהּקֹוֵרא א ַמפְּ ה לְּ ִגלָּ   :את המגילהקרא  ֶאת ַהמְּ

  :את המגילהקרא  ַעל ֶפה,  ְקָרָאּה ב

  בארמיתקרא את המגילה    ג

ׁשֹון ד ל לָּ כָּ   :את המגילהקרא  בְּ

  קרא לדוברי שפות זרות, בשפתם   ה

ַמע ַאשּוִרית ו ַהלֹוֵעז ֶׁששָּ     וְּ

 

אכשכתוב במשנה: "סמן את התשובה הנכונה,  .6  ". הכוונה היא:לֹא יָּצָּ

 לא יצא מחג הפורים. .א

 לא יצא מבית הכנסת. .ב

 לא קיים את החובה לשמוע מגילה. .ג

 מגילה.לא קיים את החובה לקרוא  .ד

 כתוב מהן: .7

א .א ת  י  ור  א  ותִד  ו  צ   :________________________________________________מ 

ן .ב נ  ב  ר  ותִד  ו  צ   :__________________________________________________מ 

ַלַעז כשקוראיםכתוב באיזה מקרה  .8  לא יוצאים ידי חובת קריאת מגילה:__________ ַללֹוֲעזֹות בְּ

_____________________________________________________________ 
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  ' משנה ב'פרק ב: מגילהמסכת 
 

 .לכתיבת המגילה , דיו וקלףבקריאה , כוונהבקריאההפסקות  :נושא המשנה
 

 מושג כללי

 על האדם לכוון במחשבתו שמה שהוא עושה היא מצווה שה'  ,כאשר מקיימים מצווה - בלִֵתִהִ ונִ וִ כִ  .א

 צווה אותו לעשות, ולא מתוך מטרות אחרות, או ללא כוונה בכלל.                 

 :מושגים
 

ין .א  .בהפסקות, קרא קצת והפסיק ושוב חזר לקרואִ-ִֵסרּוג 

ֵנם .ב מ  נ  ת  ִ.ישן בצורה קלה, לא ממש שינה עמוקה  - מ 

ּה .ג ב   ., את המגילהכותב אותה - כו ת 

ה .ד ׁש  ר   .דורש ומלמד אותה - ּדו 

ּה .ה יה  ּג   .מתקן אותה - מ 

מו ס .ו א,ִקו  ר  ק  ם,ִס  תּוםִ,ס  נ  ק  נ   סוגי דיו שאינם עמידים. - ק 

א .ז ר  ת  פ  ד  רִו  י   עור שאינו מעובד כל צורכו. - נ 

יתכִ  .ח ּׁשּור  הִא   .כתב הקודש בלשון הקודשִ- תּוב 

ֵסֶפר .ט לִה   על הקלף. - ע 

        

 :סיכום המשנה
 

הקריאה צריכה להיות בצורה כזו שנוכל ה. אָּ לֵ ת מְּ נּורָּ ומתוך עֵ  הפסקותא את המגילה ללא ויש לקר

 כותב אותה, דורש אותה או מתקן את המגילה. אדםמתוך כוונה, ולא כש המגילהסיפור לחוות את 

 כמו כן את המגילה יש לכתוב בדיו עמיד שלא יימחק, ובקלף חזק שלא ייקרע.כמו כן 

 

 'שאלות משנה ב
 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

 במשנה שלושה חלקים כתוב: .2

 :_____________ את המילה האחרונה:_____________רישאהמילה הראשונה באת  .א

 __תי המילים האחרונות:____  ______:_______ את שמציעתאאת המילה הראשונה ב .ב

 _את המילה האחרונה:_____________ :____________סיפאאת המילה הראשונה ב .ג

ֵנם ְקָרָאּה )ב( ַנמְּ א. - ֵסרּוִגין, ּוִמתְּ  יָּצָּ

ּה, ִאם ִּכֵּון ִלבֹו ָהָיה ּה, ּוַמִּגיהָּ ׁשָּ ּה, ּדֹורְּ בָּ א.  - ּכֹותְּ  יָּצָּ

או ִאם לָּ א - וְּ  לֹא יָּצָּ

א ָהְיָתה רָּ תָּ ַעל ַהִּדפְּ יָּר וְּ תּום, ַעל ַהנְּ ַקנְּ ַקנְּ קֹומֹוס ּובְּ א, ּובְּ רָּ ִסקְּ ַסם, ּובְּ ה בְּ תּובָּ א  - כְּ  ,לֹא יָּצָּ

ה ַאשּוִרית ַעל  תּובָּ ֵהא כְּ יֹו .ַעד ֶׁשתְּ   ַהֵסֶפר ּוִבדְּ
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 של המשנה והם: רישאמקרים מופיעים ב שני .3

 _____________________________________ .א

 _____________________________________ .ב

 ם הדין:___________________ניהבש

 של המשנה והם: מציעתאמקרים מופיעים ב שלושה .4

 _____________________________________ .א

 _____________________________________ .ב

 _____________________________________ .ג

 __:_____________________יהיה הדין ִאם ִּכֵּון ִלבֹושלושתם ב      

 הדין יהיה:_____________________ ִּכֵּון ִלבֹו לֹאִאם בשלושתם       

א, ַסם, -א. למה המשותף כתוב, של המשנה  סיפאלגבי ה .5 רָּ תּוםקֹומֹוס וְּ  ִסקְּ ַקנְּ  _______:___ַקנְּ

יָּרב.                                                              א ,נְּ רָּ תָּ  :_______________________ִּדפְּ

 שאדם יצא ידי חובת קיום מצוות  סיפאבג. מה התנאי                                                             

 __________________מקרא מגילה:_____                                                               

 ין:דקרה, הסבר בלשונך וכתוב את המן את המשנה לפי הוארג .6

 

 יןדה הסבר בלשונך המקרה בלשון המשנה 

ֵנם ְקָרָאּה א ַנמְּ   קרא את המגילה כשהיה ֵסרּוִגין, ּוִמתְּ

 ב

יָּה  ּההָּ ּה, ּוַמִּגיהָּ ׁשָּ ּה, ּדֹורְּ בָּ  ּכֹותְּ

 ִאם ִּכֵּון ִלבֹו .1

או .2 ִאם לָּ  וְּ

 xxxx קרא את המגילה כשהיה

  

  

 ג

ה ָהְיָתה תּובָּ  :כְּ

תּום ַקנְּ ַקנְּ קֹומֹוס ּובְּ א, ּובְּ רָּ ִסקְּ ַסם, ּובְּ  .בְּ

א רָּ תָּ ַעל ַהִּדפְּ יָּר וְּ  ַעל ַהנְּ

  אם המגילה כתובה 

 

 

 ד
ה ָהְיָתה תּובָּ  :כְּ

יֹו  ַאשּוִרית ַעל ַהֵסֶפר ּוִבדְּ

  אם המגילה כתובה

 

 

אא. כשכתוב במשנה: " .7  ". הכוונה היא:__________________________________יָּצָּ

אב. כשכתוב במשנה: "      ". הכוונה היא:________________________________לֹא יָּצָּ

אלפי הכאמד"ט הביטוי: " .8  /  אומר  /  מקרה  /  דין  /  טעם.  . משמעו: כותרת"לֹא יָּצָּ

 :_____________________________________________________בלִֵתִהִ ונִ וִ כִ כתוב מהי  .9

                                 _______________________________________________ 
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  ' משנה ג'פרק ב: מגילהמסכת 
 

 יש לקרוא במגילה, מה על הקריאה הקוראהשפעת מקום  :נושא המשנה
 

מסכת ב מהגמרא. מרד בר כוכבאבדור הרביעי, ממנהיגי התקופה שאחרי  תנאיםמגדולי ה רבי מאיר

כי שמו המקורי היה נהוראי במקום אחר . התגיירש נירון קיסרהיה צאצא של משמע ש גיטין

, חנינא בן תרדיון, בתו של רבי ברוריהש'האיר עיני חכמים בהלכה'. אשתו משום 'מאיר', ת ארמיב

 חכמה ובקיאה בתורה. נחשבת לאישה

. בדור הרביעי של תקופת התנאים תנא )מוזכר בדרך כלל כרבי יהודה(  רבי יהודה בר אלעאי

 שדבריו מובאים יותר מכל דברי התנאים האחרים במשנה.רבי עקיבא. תנא  מגדולי תלמידי

 ציפוריבדור הרביעי. התגורר ב תנאיםמגדולי ה - ובשמו המלא: רבי יוסי בן חלפתא - רבי יוסי

רבי יהודה ורבו של  רבי שמעוןו רבי יהודהרבי עקיבא, חברם של  תלמידימגדולי אף הוא שבגליל. 

 היות רב(סמיכה = אישור ל נאסרה הסמיכה ). נסמך בידי רבי יהודה בן בבא בתקופה שבה הנשיא

 .על ידי השלטון הרומאי

 :מושגים

 

יר .א  י"ד אדר. -מקום ישוב גדול שאינו מוקף חומה, קוראים בה את המגילה בִ- ע 

ְך .ב ר   .ט"ו אדר -עיר גדולה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון וקוראים בה את המגילה בִ- כ 

ְך .ג ר  כ  ְךִל  ל  ירִֶׁשה   בן  עיר שהלך לעיר  מוקפת חומה מימות יהושע בן נון.ִ- ֶבןִע 

יד .ד ת   מתכנן. אם הוא לא מתכנן לחזור למקום מגוריו, עוד באותו לילה, לפני הבוקר, הוא נחשב ִ- ע 

 כבן אותו מקום לעניין הלכות פורים. ואם לא, אלא רוצה לחזור למקומו לפני מחרת בבוקר,           

 לא יקרא מגילה שם, אלא כמקומו שיצא משם.          

 

 :סיכום המשנה

 -גר במקום בו קוראים מגילה בי"ד באדר, והוא הולך למקום שבו קוראים מגילה בט"ו באדרהאדם 

בתנאי שאינו מתכנן  ,קורא במקום שהלך לשם .בן נון, או להיפךבעיר מוקפת חומה מימות יהושע 

 לחזור עוד באותו לילה לביתו.

כל מחלוקת בין שלושה תנאים, מהיכן יש לקרוא במגילה אסתר על מנת לצאת ידי חובה: את 

 , ממעשי מרדכי או מעשה המן.המגילה

ן )ג( ַרְך ּו בֶּ ַלְך ִלכְּ ִעיר, ִעיר ֶׁשהָּ ַלְך לְּ ַרְך ֶׁשהָּ  ֶבן ּכְּ

קֹומֹו ִתיד ַלֲחזֹור ִלמְּ  - ִאם עָּ

 

קֹומֹו.  קֹוֵרא ִּכמְּ

או ִאם לָּ ֶהן.  - וְּ  קֹוֵרא ִעמָּ

תֹו ּוֵמֵהיָכן ֵדי חֹובָּ ּה יְּ יֹוֵצא בָּ ה וְּ ִגלָּ ם ֶאת ַהמְּ דָּ    ?קֹוֵרא אָּ

ּה :ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר   .ּכֻּלָּ

ה אֹוֵמר הּודָּ הּוִדי"מֵ  :ַרִבי יְּ  . " )אסתר ב,ה(ִאיׁש יְּ

ֵאֶלה"מֵ  :ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר ִרים הָּ בָּ  ." )אסתר ג, א(ַאַחר ַהּדְּ
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90_%D7%91%D7%9F_%D7%AA%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90_%D7%91%D7%9F_%D7%AA%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99_(%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99_(%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90
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 'שאלות משנה ג
 

 למשנה:_______________________________________________כתוב כותרת  .1

 שלושה תנאים בשמותם והם:במשנה מופיעים  .2

 ______________________________________________ ידוע עליו:______ .א

 ____________________________________:________________ ידוע עליו .ב

 ______________________________________ ידוע עליו:______________ .ג

 ו באדר?__________________________"ט -א. מתי בן כרך )המוקף חומה( אינו קורא ב .3

 _____באדר?___________________________ ד"י -אינו קורא מגילה בב. מתי בן עיר 

תֹו"לפי הכאמד"ט סמן את הביטוי הנכון לגבי:  .4 ֵדי חֹובָּ ּה יְּ יֹוֵצא בָּ /  אומר  /  מקרה  /  כותרת  ". וְּ

 דין  /  טעם.

 במשנה: רישאהשלם לגבי ה .5

 

 התאריך בו יקרא המקום אליו האדם הלך מקום המגורים הרגיל של האדם
 דוגמא למקום לשון המשנה דוגמא למקום לשון המשנה את המגילה

ן  ִעיר בֶּ

 

ַרְך ַלְך ִלכְּ  ֶׁשהָּ

 ד"חוזר לעיר בליל י 

 אדר:_____

ד "יצא מהעיר לפני י
 אדר:

ַרְך ֶבן  ּכְּ

 

ִעיר ַלְך לְּ  ֶׁשהָּ

ד "חוזר לכרך בליל י 

 אדר:_____
לא יוצא מהעיר לפני 

 ד באדר:"י

 

 במשנה: א. כמה דעות יש במשנה:___________________________ סיפאהשלם לגבי ה .6

 ב. כיצד קוראים לריבוי דעות במשנה?__________________                                         
 

  ' משנה ד'פרק ב: מגילהמסכת 

 
 קוראה  :נושא המשנה

 :מושגים
 

כ ל .א  .כולםִ- ה 

ין .ב ֵׁשר   ראויים.ִ- כ 

 שומע. מדבר ואינולהכוונה  במשנתינובדרך כלל מי שאינו שומע ולא מדבר. ִ- ֵחֵרׁש .ג

ֶטה .ד  .אדם שאינו שפוי בדעתוִ– ׁשו 

ן .ה ט   בן / בת מתחת לגיל ברבת מצווה  - ק 

 קטן.ווטה שרש, חראשי תיבות של  - חש"ו .ו



 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 7~   לקט משניות לכתה ג' 

 

 

 

 

 :סיכום המשנה

יכול להוציא המחלוקת בין התנאים היא האם קטן כל אחד שחייב במצוות יכול לקרא את המגילה. 

אחרים ידי חובת קריאת מגילה, ברור שגם מי שתחת בר מצוה חייב להקשיב היטב לקריאת המגילה 

 "הכל חייבים במקרא מגילה :כפי שכתוב במסכת מגילה ובכך להיות שותף בהודאה לה' על הנס.
 .ד ע"א(דף מגילה מסכת קטן") -
  

 'שאלות משנה ד
 

 למשנה:_______________________________________________כתוב כותרת  .1

 במשנה מופיעים שני תנאים, הראשון שאינו נזכר בשמו מכונה תנא קמא )ת"ק = התנא הראשון( .2

א רָּ קְּ לשיטת תנא קמא מי ראוי להוציא את האנשים ידי חובת מִ  בלשונךכתוב 

א רָּ קְּ ידי חובת מִ מגילה:_____________. מי אינו ראוי להוציא את האנשים 

 מגילה:_____________.

הלגבי מי חולק  הּודָּ  על תנא קמא?______________ מה דעתו?_______________ ַרִבי יְּ
 

  ' משנה ה'פרק ב: מגילהמסכת 
 

 בלילה לא אבל. היום כל לקיימה אפשר, ביום שזמנה מצווה כל :נושא המשנה
 

 :מושגים

 ביום.ישנן מצוות אותן ניתן לקיים דווקא 
 

ֵׁשר .א ּיו םִכ  לִה   ניתן לקיים את המצווה במשך כל היום. - כ 

ה .ב ּל  ג  יַאתִמ  ר   (.,כח,האלה נזכרים" )אסתר ט והימיםשנאמר: "ִ- ק 

ֵּלל .ג ה  יַאתִה  ר   (.,געשה ה'..." )תהילים קיג, היוםשנאמר: זה ִ- ק 

ר .ד פ  תִׁשו  יע  ק   (.,אתרועה יהיה לכם" )במדבר כט, יום: שנאמרִ- ת 

ב .ה תִלּול  יל  ט   (.,מהראשון" )ויקרא כג, ביום: "ולקחתם לכם שנאמר - נ 

ין .ו פ  מּוס  תִה  ּל  פ   (.,לזכג, ביומו" )שם יוםבקרבנות מוסף: "דבר  שנאמר - ת 
 
 

 :סיכום המשנה

 מקור יש מצווה לכל. היום כל במשך לקיימן ושניתן, ביום שזמנן מצוות מספר מפרטת המשנה

 .קאודו ביום שזמנה בפסוקים

ה)ד(  ִגלָּ רֹות ֶאת ַהמְּ ֵׁשִרין ִלקְּ ן. - ַהֹּכל ּכְּ טָּ קָּ  חּוץ ֵמֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה, וְּ

ן. טָּ קָּ ִׁשיר בְּ ה ַמכְּ הּודָּ  ..ַרִבי יְּ

ִפלַ  ָכל)ה(  ִלתְּ ב, וְּ ִטיַלת לּולָּ ִלנְּ ר, וְּ ִקיַעת ׁשֹופָּ ִלתְּ ִריַאת ַהַהֵלל, וְּ ִלקְּ ה , וְּ ִגלָּ ִריַאת ַהמְּ ֵׁשר ִלקְּ ת ַהּיֹום ּכָּ

ִפין ַלמּוסָּ ִפין, וְּ  ...ַהמּוסָּ
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 'שאלות משנה ה

 

 כתוב כותרת למשנה:_______________________________________________ .1

ֵׁשר ָכל" .2  :___________________________________כתוב מה כוונת המשנה". ַהּיֹום ּכָּ

לפניך רשימת המצוות שניתן לקיימן כל היום, ומולן רשימת מקורות. מתח קו בין מצווה לבין  .3

 המקור המתאים לה:

 
 ההסבר  המצווה 

ה א ִגלָּ ִריַאת ַהמְּ  הראשון ביוםשנאמר: ולקחתם לכם  קְּ

ִריַאת ַהַהֵלל ב  ביומו יוםשנאמר: דבר  קְּ

ר ג ִקיַעת ׁשֹופָּ  האלה נזכרים והימיםשנאמר:  תְּ

ב ד ִטיַלת לּולָּ  עשה ה' נגילה ונשמחה בו היוםשנאמר: זה  נְּ

ִפין ה ִפַלת ַהמּוסָּ  תרועה יהיה לכם יוםשנאמר:  תְּ

 

 ובאיזו מצווה מדובר: השלם בטבלה שלפניך מקור מדויק )ספר, פרק, פסוק( .4

 

 המצווה מקור מדויק הציטוט 

   האלה נזכרים" )אסתר ט,כח,(. והימים" א

   עשה ה'..." )תהילים קיג,ג,(. היוםזה  ב

   תרועה יהיה לכם" )במדבר כט,א,(. יום ג

   הראשון" )ויקרא כג,מ,(. ביום"ולקחתם לכם  ד

   ביומו" )שם כג,לז,(. יום"דבר  ה

   האלה נזכרים" )אסתר ט,כח,(. והימים" ו

 

 'שאלות סיכום לפרק ב

 

, באיזו שפה הוא יוכל לשמוע ולצאת ידי חובת קריאת מגילה סמנואנגלית בלבד.  דני יודע ומבין .1

 ומדוע?

 צרפתית, יצא  /  לא יצא   ידי חובה. הטעם:________________________________ .א

 הטעם:________________________________עברית, יצא  /  לא יצא   ידי חובה.  .ב

 אנגלית, יצא  /  לא יצא   ידי חובה. הטעם:________________________________ .ג

 ____:_______כתוב באלו מקרים אדם יוצא ידי חובבת מקרא מגילה, גם אם קרא שלא כרגיל .2

_____________________________________________________________ 
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 :_________________והגורמות לפסילת המגילהסוג הקלף להלכות השייכות  שלוש בוכת .3

     _____________________________________________________________   

 _________________? ________________________א. מתי בן עיר קורא כבן כרך .4

 עיר?_________________________________________מתי בן כרך קורא כבן  .ב

   _________________________________________?מיהם הפסולים בקריאת מגילה .5

 אילו מצוות נעשות בשעות היום?________________________________________ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


