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כב-כא, מגילת אסתר פרק ט
תקנת ימי הפורים

הּוִדים רְוַהּיְ ֶׁ ןֲאש  ָׁ ּוש  ש  הלוֲִּנְקהֲֲּבְ ָׁ לֹש  ְ ש  רּבִ ש ָׁ עָׁ
הּבוֲֹ עָׁ רּוְבַאְרּבָׁ ש ָׁ חְֲֲונֹוחֲַּבוֲֹעָׁ הּבַ ָׁ רִמש ּ ש ָׁ ּבוֲֹעָׁ

ֹה ש  היֹוםֹאתוְֲֹועָׁ ּתֶׁ ְ הִמש  ְמחָׁ ןלעֲַ:ְוש ִ ּכֵּ
הּוִדים ִזיםַהּיְ רָׁ ִביםַהּפְ ְ יבְֲַּהּיֹש  רֵּ זֹותעָׁ רָׁ ַהּפְ

ים תֹעש ִ היֹוםאֵּ עָׁ רַאְרּבָׁ ש ָׁ ֲעָׁ ש  רְלֹחדֶׁ ֲאדָׁ
ה ְמחָׁ הש ִ ּתֶׁ ְ לטֹובְויֹוםּוִמש  ְ נֹותֹוחֲַּוִמש  ֲמָׁ ִאיש 
הוֲּ עֵּ םְלַקּיֵּם...ְלרֵּ יהֶׁ תיםֹעש ֲִִלְהיֹותֲעלֵּ יֹוםאֵּ
ה עָׁ רַאְרּבָׁ ש ָׁ ֲעָׁ ש  רְלֹחדֶׁ תֲאדָׁ היֹוםְואֵּ ָׁ ֲחִמש ּ

ר ש ָׁ לּבוֲֹעָׁ כָׁ הּבְ נָׁ ָׁ הש  נָׁ ָׁ ּיֲָׁ:ְוש  רִמיםּכַ ֶׁ חוֲֲּאש  נָׁ
ם הֶׁ הּוִדיםבָׁ םַהּיְ יהֶׁ אֹוְיבֵּ ֲמֵּ ש  רְוַהֹחדֶׁ ֶׁ ךְֲֲאש  ְהּפַ נֶׁ
ם הֶׁ גֹוןלָׁ הִמּיָׁ ְמחָׁ לְלש ִ בֶׁ אֵּ ֹותטֹובְליֹוםּומֵּ ַלֲעש 
ם יאֹותָׁ הְימֵּ ּתֶׁ ְ הִמש  ְמחָׁ ְֲוש ִ ְ נֹותלֹוחֲַּוִמש  ֲמָׁ ִאיש 
הוֲּ עֵּ נֹותְלרֵּ ְביֹוִניםּוַמּתָׁ אֶׁ :לָׁ



?סיפור המגילה היכן

מתי היה  
?נס פורים

היכן היה  
?נס פורים

היהמה
?השלטון

מה היה  
המצב  

?י"בא



עיר מוקפת חומה מימות  
אשר עירהיאיהושע בן נון

הייתה  המסורתעל פי
כאשר בני חומהמוקפת

ארץבישראל התנחלו 
יהושעבהנהגתו שלישראל
בערים אלו יש מספר . בן נון

הלכות השונות ממקומות 
יישוב אחרים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A4%D7%A
A_%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%

94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%9F
גוש חלב נחשבת  . גוש חלבבשרידי בית הכנסת 

לעיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון

מושג תוכן

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A4%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91


מסכת מגילה פרק משנה א

ר שָּ ה ִנְקֵראת ְבַאַחד עָּ ר, ְמִגלָּ שָּ שָּ , ִבְשֵנים עָּ ה עָּ ,  רִבְשֹלשָּ

ר שָּ ה עָּ עָּ ר, ְבַאְרבָּ שָּ ה עָּ חֹות ְולֹא יֹוֵתר, ַבֲחִמשָּ .  לֹא פָּ

ִפיןְכַרִכין  קָּ ַע ִבן נּוןַהמֻּ ה ִמימֹות ְיהֹושֻּ קֹוִרין  , חֹומָּ

ר שָּ ה עָּ ִרים . ַבֲחִמשָּ ה  , ְגדֹולֹותַוֲעיָּרֹותְכפָּ עָּ קֹוִרין ְבַאְרבָּ

ר שָּ ִרים , עָּ א ֶשַהְכפָּ הַמְקִדיִמיןֶאלָּ .ְליֹום ַהְכִניסָּ

מה הנושא של  
?המשנה



ר שָּ ה ִנְקֵראת ְבַאַחד עָּ ר, ְמִגלָּ שָּ ר, ִבְשֵנים עָּ שָּ ה עָּ ,  ִבְשֹלשָּ

ר שָּ ה עָּ עָּ ר, ְבַאְרבָּ שָּ ה עָּ חֹות ְולֹא יֹוֵתר, ַבֲחִמשָּ ְכַרִכין  . לֹא פָּ

ִפין קָּ ַע ִבן נּוןַהמֻּ ה ִמימֹות ְיהֹושֻּ ר, חֹומָּ שָּ ה עָּ .  קֹוִרין ַבֲחִמשָּ

ִרים  ר, ְגדֹולֹותַוֲעיָּרֹותְכפָּ שָּ ה עָּ עָּ א  , קֹוִרין ְבַאְרבָּ ֶאלָּ

ִרים  הַמְקִדיִמיןֶשַהְכפָּ .ְליֹום ַהְכִניסָּ

יסודות  
ע"תושב

מושגי  
תוכן

אוצר  
מילים

פרשנות  מבנה
והיסק

תורת  
חיים
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מסכת מגילה פרק משנה א

ה ִנְקֵראת  רְמִגלָּ שָּ ר, ְבַאַחד עָּ שָּ ר, ִבְשֵנים עָּ שָּ ה עָּ ,ִבְשֹלשָּ

ר שָּ ה עָּ עָּ ר, ְבַאְרבָּ שָּ ה עָּ חֹות ְולֹא יֹוֵתר, ַבֲחִמשָּ . לֹא פָּ

ִפיןְכַרִכין  קָּ ַע ִבן נּון ַהמֻּ ה ִמימֹות ְיהֹושֻּ –חֹומָּ

ר שָּ ה עָּ . קֹוִרין ַבֲחִמשָּ

ִרים  –ְגדֹולֹות ַוֲעיָּרֹותְכפָּ

ר שָּ ה עָּ עָּ , קֹוִרין ְבַאְרבָּ

א ִריםֶאלָּ ַהְכפָּ הַמְקִדיִמיןשֶׁ .ְליֹום ַהְכִניסָּ

חלקי המשנה 
ומבנה המשנה



מסכת מגילה פרק משנה א

ה ִנְקֵראת  רְמִגלָּ שָּ ר, ְבַאַחד עָּ שָּ ר, ִבְשֵנים עָּ שָּ ה עָּ ,ִבְשֹלשָּ

ר שָּ ה עָּ עָּ ר, ְבַאְרבָּ שָּ ה עָּ חֹות ְולֹא יֹוֵתר, ַבֲחִמשָּ . לֹא פָּ

ִפיןְכַרִכין  קָּ ַע ִבן נּון ַהמֻּ ה ִמימֹות ְיהֹושֻּ –חֹומָּ

ר שָּ ה עָּ . קֹוִרין ַבֲחִמשָּ

ִרים  –ְגדֹולֹות ַוֲעיָּרֹותְכפָּ

ר שָּ ה עָּ עָּ , קֹוִרין ְבַאְרבָּ

א ִריםֶאלָּ ַהְכפָּ הַמְקִדיִמיןשֶׁ .ְליֹום ַהְכִניסָּ

חלקי המשנה 
ומבנה המשנה



א,במסכת מגילה דף , תלמוד בבלי
זמני ימי קריאת המגילה

,  תקינוג ''אנשי כנהכולהואלא פשיטא 
?   רמיזאהיכא

אמר קרא : יוחנןר''אאמר רב שמן בר אבא 
-"ֲבזמניהםלקייםֲאתֲימיֲהפוריםֲהאלהֲ"

. זמנים הרבה תקנו להם



מברטנורהרבינו עובדיה 

?הכניסהימימהן

ִרים ְתנּוֶשַהְכפָּ ֶהםנָּ ןְלַהְקִדיםְרשּותלָּ תָּ הְליֹוםְקִריאָּ תֵשִנייֹום,ַהְכִניסָּ ֶשִלְפֵניְבַשבָּ
ה עָּ רַאְרבָּ שָּ תֲחִמיִשיאֹו,עָּ היֹוםֶשֵהן,ְבַשבָּ ִריםַהְכִניסָּ ֲעיָּרֹותִמְתַכְנִסיםֶשַהְכפָּ בָּ

ט ֵביתְלִפי,ְלִמְשפָּ ַנתַוֲחִמיִשיְבֵשִנייֹוְשִביםִדיןשֶׁ אְבַתקָּ ְזרָּ ִמְתַכְנִסיןַנִמיִאי,עֶׁ
ִרים ֲעיָּרֹותַהְכפָּ הְקִריַאתִלְשֹמעַ ַוֲחִמיִשיַבֵשִנילָּ ִרים,ַהּתֹורָּ םְוַהְכפָּ לְבִקיִאיםֵאינָּ כָּ

ְך הּוְצִריִכיםִלְקרֹותכָּ ֶאנָּ ֶהםֶשִיְקרָּ דלָּ ִעירִמְבֵניֶאחָּ .הָּ

ִמיםִהְטִריחּוםְולֹא-הסיבה בֹאַלֲחֹזרֲחכָּ הְביֹוםְולָּ עָּ רַאְרבָּ שָּ ְפנּוִייםֶשִיְהיּוְכֵדי,עָּ
ְרֵכיְלַהְסִפיקפּוִריםְביֹום ֲעיָּרֹותִלְבֵניפּוִריםְסעַֻּדתצָּ .הָּ

ְצאּו-ראיה רּומָּ בָּ אִמןֶרֶמזֶזהְלדָּ ְיֵמיֶאתְלַקֵים":(טֶאְסֵתר)ִדְכִתיב,ַהִמְקרָּ
ֵאֶלהַהפּוִרים םהָּ ."ִבְזַמֵניהֶׁ



טבלת הסבר
יום שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

טו אדריד אדרטו אדריד אדר

יום הכניסהיום הכניסה

יום שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

טו אדריד אדראדריגאדריביא אדר

יום הכניסה

יום שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

טו אדראדרד "יאדריגאדריב

יום הכניסה

רביעייום שלישייום שנייום ראשוןיום שבתיום שישייום חמישייום 

יזאדראדרטזאדרטו אדרד  "יאדריגאדריבאדריא 

יום הכניסה

יד טו אדר 
' ה' ב = 

ד אדר "י
'יום ג= 

ד אדר "י
'יום א= 

ה
ד אדר "י

'יום ד= 



ם הלכות מגילה וחנוכה "רמב
ה-פרק א הלכות ד

ל הכָּ הְמִדינָּ ְיתָּ תֶשהָּ פֶׁ קֶׁ המֻּ עַ ִמיֵמיחֹומָּ ֵביןנּוןִבןְיהֹושֻּ

ֶרץבָּ  הֵביןאָּ ֶרץְבחּוצָּ אָּ ּהֶשֵאיןִפיַעלַאףלָּ ולָּ הַעְכשָּ חֹומָּ

רו''ְבטקֹוִרין ה.ַבֲאדָּ .ְכַרְךַהִנְקֵראתִהיאזֹוּוְמִדינָּ

ל הְוכָּ לֹאְמִדינָּ השֶׁ ְיתָּ תהָּ פֶׁ קֶׁ המֻּ עַ ִבימֹותחֹומָּ ְוַאףְיהֹושֻּ

ֶקֶפתֶשִהיאִפיַעל המֻּ ה.ד''ְביקֹוְרִאיןַעתָּ ִהיאזֹוּוְמִדינָּ

:ִעירַהִנְקֵראת

כרך

עיר



ם הלכות מגילה וחנוכה "רמב
ה-פרק א הלכות ד

ה מָּ לּוְולָּ רּתָּ בָּ עַ ִביֵמיַהדָּ ?ְיהֹושֻּ

בֹודַלֲחֹלקְכֵדי ץכָּ רֶׁ ֵאלְלאֶׁ הִיְשרָּ ְיתָּ הֶשהָּ ְבאֹותֹוֲחֵרבָּ

ןִכְבֵניקֹוְרִאיןֶשִיְהיּוְכֵדי.ַהְזַמן ְשבּושּושָּ ֵהןְכִאלּוְוֵיחָּ

ִפיןְכַרִכין קָּ הַהמֻּ הֶשֵהןִפיַעלַאףחֹומָּ הֹוִאילֲחֵרִביןַעתָּ

יּו ִפיןְוהָּ קָּ עַ ִביֵמימֻּ רֹוןְוִיְהיֶׁהו''ְבטקֹוִריןְיהֹושֻּ ץִזכָּ רֶׁ ְלאֶׁ

ֵאל הְבֵנסִיְשרָּ :זֶׁ


