
 "לעשות אותם ימי משתה ושמחה
ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים"

פורים שמח!
‘יחד מבית רשת אור תורה סטון‘ ו‘ארגון רבני צהר‘

מאחלים,

 חג פורים הוא החג הכי שמח, וגם החג הכי מאחד. הכי של כולנו. 
בפורים אפשר להרגיש שאנחנו משפחה יהודית אחת גדולה: צעירים ומבוגרים, חילונים וחרדים,

גברים ונשים, מכל העדות ומכל התפוצות.
 קוראים ביחד את הסיפור המופלא של מגילת אסתר ומתחברים זה לזה במנות שאנו שולחים איש לרעהו. 

אופיו של חג פורים ממחיש לנו שוב, שאנחנו תמיד איש בשביל רעהו בכל זמן ובכל מקום.

 זה גם הערך שמלווה את הפעילות של 'יחד מבית רשת אור תורה סטון' ו'ארגון רבני צהר'.
שני הארגונים עוסקים בחיזוק הזהות היהודית ובחיבור למורשת תוך דיאלוג מתמיד של כל חלקי החברה היהודית.

 'צהר' ו'אור תורה סטון' חברו יחד לפרויקט קריאת המגילה כדי להגיע לאנשים רבים ככל האפשר, 
המעוניינים לחוות יחדיו את שמחת החג וערכיו.

אנחנו שמחים שבאתם גם אתם לחגוג איתנו את חג הפורים ולהיות חלק מחוויה משמעותית של שמחה ואחדות

מגילת
אסתר
לפורים

 לכולםתיקון ליל שבועותה' סיון 8.6.19 מוצאי שבת

שמרו את התאריך

לע"נ ד"ר אריה )ליאון( קרוניץ ז"ל

 



מגילת פורים יוצאת לאור לאור בשיתוף:

ייעוץ ועריכה: איתן דור–שב | עיצוב: 

פרק א 
ֵלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד– ֵורֹוׁש, ַהמֹּ ֵורֹוׁש:  הּוא ֲאַחְשׁ יֵמי ֲאַחְשׁ ִבּ ַוְיִהי,  א 

ֶבת  ֶשׁ ִמים, ָהֵהם––ְכּ ָיּ ַבע ְוֶעְשִׂרים ּוֵמָאה, ְמִדיָנה.  ב ַבּ ּכּוׁש––ֶשׁ

יָרה.  ג  ן ַהִבּ ׁשּוַשׁ ר, ְבּ א ַמְלכּותֹו, ֲאֶשׁ ֵסּ ֵורֹוׁש, ַעל ִכּ ֶלְך ֲאַחְשׁ ַהֶמּ

ה, ְלָכל–ָשָׂריו ַוֲעָבָדיו:  ֵחיל  ֶתּ לֹוׁש, ְלָמְלכֹו, ָעָשׂה ִמְשׁ ַנת ָשׁ ְשׁ ִבּ

ַהְראֹתֹו,  ְבּ ד  ִדינֹות––ְלָפָניו.   ַהְמּ ְוָשֵׂרי  ִמים  ְרְתּ ַהַפּ ּוָמַדי,  ַרס  ָפּ

ָיִמים  תֹו;  דּוָלּ ְגּ ְפֶאֶרת  ִתּ ְוֶאת–ְיָקר,  ַמְלכּותֹו,  בֹוד  ְכּ ר  ֶאת–עֶֹשׁ

ָעָשׂה  ה,  ִמים ָהֵאֶלּ ַהָיּ ה ּוִבְמלֹואת  מֹוִנים ּוְמַאת יֹום.   ים, ְשׁ ַרִבּ

ְוַעד– דֹול  ְלִמָגּ יָרה  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ ְמְצִאים  ַהִנּ ְלָכל–ָהָעם  ֶלְך  ַהֶמּ

ו חּור  ֶלְך.   ַהֶמּ יַתן  ִבּ ת  ַנּ ִגּ ֲחַצר,  ַבּ ָיִמים:   ְבַעת  ה––ִשׁ ֶתּ ִמְשׁ ָקָטן 

ֶכֶסף,  ִליֵלי  ַעל–ְגּ ָמן,  ְוַאְרָגּ ַחְבֵלי–בּוץ  ְבּ ָאחּוז  ּוְתֵכֶלת,  ס  ְרַפּ ַכּ

ׁש––ְוַדר  ַהט–ָוֵשׁ ַבּ ִרְצַפת  ַעל  ָוֶכֶסף,  ָזָהב  ִמּטֹות  ׁש;  ֵשׁ ְוַעּמּוֵדי 

ְוֵיין  ׁשֹוִנים;  ִלים  ִמֵכּ ְוֵכִלים  ָזָהב,  ְכֵלי  ִבּ קֹות  ְוַהְשׁ ז  ְוסָֹחֶרת.  

ד  י–ֵכן ִיַסּ ת, ֵאין אֵֹנס:  ִכּ ה ַכָדּ ִתָיּ ֶלְך.  ח ְוַהְשּׁ ַיד ַהֶמּ ַמְלכּות ָרב, ְכּ

}ס{  ִאיׁש–ָוִאיׁש.   ְרצֹון  ִכּ יתֹו––ַלֲעׂשֹות,  ֵבּ ל–ַרב  ָכּ ַעל  ֶלְך,   ַהֶמּ

ְלכּות,  ַהַמּ ית,  ים––ֵבּ ָנִשׁ ה  ֵתּ ִמְשׁ ָעְשָׂתה  ה,  ְלָכּ ַהַמּ י  ִתּ ַוְשׁ ם  ַגּ ט 

ֶלְך,  ֵלב–ַהֶמּ טֹוב  ְכּ ִביִעי,  ַהְשּׁ ּיֹום,  ַבּ י  ֵורֹוׁש.   ֲאַחְשׁ ֶלְך  ַלֶמּ ר,  ֲאֶשׁ

ַוֲאַבְגָתא,  ְגָתא  ִבּ ַחְרבֹוָנא  ָתא  ְזּ ִבּ ִלְמהּוָמן  ִין––ָאַמר  ָיּ ַבּ

ֵני  ֶאת–ְפּ ְרִתים  ַהְמָשׁ ִריִסים,  ַהָסּ ְבַעת  ִשׁ ס,  ְוַכְרַכּ ֵזַתר 

ִלְפֵני  ה,  ְלָכּ ַהַמּ י  ִתּ ֶאת–ַוְשׁ ְלָהִביא  יא  ֵורֹוׁש.   ֲאַחְשׁ ֶלְך  ַהֶמּ

ֶאת– ִׂרים  ְוַהָשּ ים  ָהַעִמּ ְלַהְראֹות  ַמְלכּות:   ֶכֶתר  ֶלְך––ְבּ ַהֶמּ

י,  ִתּ ַוְשׁ ה  ְלָכּ ַהַמּ ָמֵאן  ַוְתּ יב  ִהיא.   ַמְרֶאה  י–טֹוַבת  ִכּ ָיְפָיּה, 

ִריִסים;  ַהָסּ ַיד  ְבּ ר,  ֲאֶשׁ ֶלְך,  ַהֶמּ ְדַבר  ִבּ ָלבֹוא 

}ס{  בֹו.   ֲעָרה  ָבּ ַוֲחָמתֹו  ְמאֹד,  ֶלְך  ַהֶמּ ְקצֹף   ַוִיּ

י–ֵכן,  ִכּ ים:   ָהִעִתּ יְֹדֵעי  ַלֲחָכִמים  ֶלְך,  ַהֶמּ אֶמר  ַויֹּ יג 

רֹב  ְוַהָקּ יד  ָוִדין.   ת  ָדּ ל–יְֹדֵעי  ָכּ ִלְפֵני,  ֶלְך,  ַהֶמּ ַבר  ְדּ

ֶמֶרס  יׁש,  ַתְרִשׁ ַאְדָמָתא  ָתר  ֵשׁ ָנא  ְרְשׁ ַכּ ֵאָליו, 

ֵני  ַרס ּוָמַדי, רֵֹאי ְפּ ְבַעת ָשֵׂרי ָפּ ַמְרְסָנא, ְממּוָכן––ִשׁ

ְלכּות.  טו ְּכָדת, ַמה– ַמּ ָנה, ַבּ ִבים ִראשֹׁ ְשׁ ֶלְך, ַהיֹּ ַהֶמּ

ר ֹלא–ָעְשָׂתה,  י––ַעל ֲאֶשׁ ִתּ ה, ַוְשׁ ְלָכּ ַמּ ֲעׂשֹות, ַבּ ַלּ

ִריִסים.  }ס{  ַיד, ַהָסּ ֵורֹוׁש, ְבּ ֶלְך ֲאַחְשׁ  ֶאת–ַמֲאַמר ַהֶמּ

ִׂרים,  ְוַהָשּ ֶלְך  ַהֶמּ ִלְפֵני  אֶמר מומכן )ְממּוָכן(,  ַויֹּ טז 

ה:   ְלָכּ ַהַמּ י  ִתּ ַוְשׁ ָעְוָתה  ְלַבּדֹו,  ֶלְך  ַעל–ַהֶמּ ֹלא 

ר,  ֲאֶשׁ ים,  ל–ָהַעִמּ ְוַעל–ָכּ ִׂרים,  ל–ַהָשּ ַעל–ָכּ י  ִכּ

י–ֵיֵצא  ִכּ יז  ֵורֹוׁש.   ֲאַחְשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ָכל–ְמִדינֹות  ְבּ

ְעֵליֶהן  ַבּ ְלַהְבזֹות  ים,  ִשׁ ל–ַהָנּ ַעל–ָכּ ה  ְלָכּ ְדַבר–ַהַמּ

ָאַמר  ֵורֹוׁש  ֲאַחְשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ָאְמָרם,  ְבּ ֵעיֵניֶהן:   ְבּ

ְלָפָניו––ְוֹלא–ָבָאה.   ה  ְלָכּ ַהַמּ י  ֶאת–ַוְׁשִתּ ְלָהִביא 

ַרס–ּוָמַדי,  ָפּ ָשׂרֹות  אַמְרָנה  תֹּ ה  ַהֶזּ ְוַהּיֹום  יח 

ָשֵׂרי  ְלכֹל,  ה,  ְלָכּ ַהַמּ ַבר  ֶאת–ְדּ ְמעּו  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ

ֶלְך  ִאם–ַעל–ַהֶמּ יט  ָוָקֶצף.   יֹון  ָזּ ִבּ ּוְכַדי,  ֶלְך;  ַהֶמּ

ָדֵתי  ְבּ ֵתב  ְוִיָכּ ָפָניו,  ִמְלּ ְדַבר–ַמְלכּות  ֵיֵצא  טֹוב, 

י,  ִתּ ר ֹלא–ָתבֹוא ַוְשׁ ָפַרס–ּוָמַדי, ְוֹלא ַיֲעבֹור:  ֲאֶשׁ

ֶלְך,  ַהֶמּ ן  ִיֵתּ ּוַמְלכּוָתּה  ֵורֹוׁש,  ֲאַחְשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ִלְפֵני 

ֶלְך  ְתָגם ַהֶמּ ַמע ִפּ ה.  כ ְוִנְשׁ ָנּ ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶמּ

ְוָכל– ִהיא;  ה  ַרָבּ י  ִכּ ָכל–ַמְלכּותֹו,  ְבּ ר–ַיֲעֶשׂה  ֲאֶשׁ

ְוַעד– דֹול,  ְלַבְעֵליֶהן––ְלִמָגּ ְיָקר  נּו  ִיְתּ ים,  ִשׁ ַהָנּ

ִׂרים;  ְוַהָשּ ֶלְך,  ַהֶמּ ֵעיֵני  ְבּ ָבר,  ַהָדּ יַטב,  ַוִיּ כא  ָקָטן.  

ְסָפִרים,  ַלח  ְשׁ ַוִיּ כב  ְממּוָכן.   ְדַבר  ִכּ ֶלְך,  ַהֶמּ ַעׂש  ַוַיּ

ּוְמִדיָנה  ֶלְך––ֶאל–ְמִדיָנה  ַהֶמּ ל–ְמִדינֹות  ֶאל–ָכּ

ל– ָכּ ִלְהיֹות  ְלׁשֹונֹו:   ִכּ ָוָעם  ְוֶאל–ַעם  ְכָתָבּה,  ִכּ

}ס{ ַעּמֹו.   ְלׁשֹון  ִכּ ר  ּוְמַדֵבּ ֵביתֹו,  ְבּ שֵֹׂרר  ִאיׁש 

פרק ב
ֶלְך  ַהֶמּ ֲחַמת  ְך,  שֹׁ ְכּ ה,  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ ַאַחר,  א 

ר–ָעָשָׂתה,  י ְוֵאת ֲאֶשׁ ִתּ ֵורֹוׁש––ָזַכר ֶאת–ַוְשׁ ֲאַחְשׁ

ֶלְך,  ַנֲעֵרי–ַהֶמּ אְמרּו  ַויֹּ ב  ָעֶליָה.   ר–ִנְגַזר  ֲאֶשׁ ְוֵאת 

תּולֹות,  ְבּ ְנָערֹות  ֶלְך  ַלֶמּ ְיַבְקׁשּו  ְרָתיו:   ְמָשׁ

ָכל– ְבּ ִקיִדים,  ְפּ ֶלְך  ַהֶמּ ְוַיְפֵקד  ג  ַמְרֶאה.   טֹובֹות 

ל–ַנֲעָרה– ֶאת–ָכּ צּו  ְוִיְקְבּ ַמְלכּותֹו,  ְמִדינֹות 

יָרה  ַהִבּ ן  ֶאל–ׁשּוַשׁ ַמְרֶאה  טֹוַבת  ְבתּוָלה 

ֶלְך  ַהֶמּ ְסִריס  ֵהֶגא  ֶאל–ַיד  ים,  ִשׁ ַהָנּ ית  ֶאל–ֵבּ

ֲעָרה,  ְוַהַנּ ד  ְמֻרֵקיֶהן.   ַתּ ְוָנתֹון,  ים;  ִשׁ ַהָנּ ֵמר  שֹׁ

ַחת  ַתּ ְמֹלְך,  ֶלְך––ִתּ ַהֶמּ ֵעיֵני  ְבּ יַטב  ִתּ ֲאֶׁשר 

}ס{  ן.   ֵכּ ַעׂש  ַוַיּ ֶלְך,  ַהֶמּ ֵעיֵני  ְבּ ָבר  ַהָדּ יַטב  ַוִיּ י;  ִתּ  ַוְשׁ

ַכי,  מֹו ָמְרֳדּ יָרה; ּוְשׁ ן ַהִבּ ׁשּוַשׁ ה ִאיׁש ְיהּוִדי, ָהָיה ְבּ

ר  ן–ִקיׁש––ִאיׁש ְיִמיִני.  ו ֲאֶשׁ ְמִעי ֶבּ ן–ִשׁ ן ָיִאיר ֶבּ ֶבּ

ר ָהְגְלָתה, ִעם  ָלה ֲאֶשׁ ַלִים, ִעם–ַהגֹּ ָהְגָלה, ִמירּוָשׁ

ר  ְנבּוַכְדֶנַצּ ֶהְגָלה,  ר  ֶמֶלְך–ְיהּוָדה––ֲאֶשׁ ְיָכְנָיה 

ר  ֶאְסֵתּ ִהיא  ה,  ֶאת–ֲהַדָסּ אֵֹמן  ַוְיִהי  ז  ֶבל.   ָבּ ֶמֶלְך 

ְיַפת– ֲעָרה  ְוַהַנּ ָוֵאם;  ָאב  ָלּה,  ֵאין  י  דֹו––ִכּ ת–דֹּ ַבּ
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       "משלוח מנות איש לרעהו"ברכות לפני מקרא המגילה
במגילה מסופר שהיהודים בממלכת אחשוורוש שלחו:

משלוח מנות איש לרעהו" )ט, יט(
משלוח המנות מבטא אחדות ורכות ובעיקר נתינה.

בטבענו אנו אוהבים לקבל ולקבל וחושבים שככל שנקבל יותר, 
נהיה מאושרים יותר, אולם כאשר חושבים מעט יותר לעומק, 
מגלים שיש שמחה בנתינה, המשתווה ואף עולה לעיתים על 

שמחת הקבלה. הנתינה מאפשרת לאדם להשתחרר מאנוכיותו, 
להפתח והתחבר לאחר.

נות לאביונים מת   
 בפורים נוהגים להעניק מתנות לאביונים, 

 הדבר מרגיל אותנו לשלב בכל 
שמחה שאנו חוגגים גם את הזולת.

 שעת אושר מזמינה אותנו לזכור את מי שאין 
 ביכולתו לחגוג, ולאפשר גם לו 

 להיות שמח

 ברוך אתה י-י א-להינו מלך העולם 
אשר קדשנו במצותיו וצונו על מקרא מגלה.

 ברוך אתה י-י א-להינו מלך העולם שעשה נסים 
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

ברוך אתה י-י א-להינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

 חג פורים נקבע על הצלת היהודים 
בתקופת האימפריה הפרסית

 בשנת 586 לפני הספירה ירושלים נכנעת 
לבבליים, נחרב בית המקדש הראשון 

ומתחילה גלות בבל

 בשנת 539 לפנה"ס – כובש כורש 
מלך פרס את בבל

 בשנת 538 לפנה"ס – הצהרת כורש הנותנת 
רשות ליהודים לחזור ולבנות את בית המקדש

 בשנת 516 לפנה"ס – ייסוד בית 
המקדש השני

 לאחר מלכות כורש ישב על כסא האימפריה 
נכדו, דריווש הראשון, עד שנת 486 לפנה"ס

 לאחר מותו ב 485 לפנה"ס עלה לשלטון 
 כסרכסס, הוא אחשורוש וכאן מתחיל 

סיפור המגילה

 החג נחוג בזכות תושייתה של אישה, 
אסתר המלכה

 זהו החג היחיד בלוח השנה העברי שפוצל                   
לשני ימים: הרוב חוגגים בי"ד באדר ובערים 

שהיו מוקפות חומה בזמן יהושע בן נון, חוגגים 
בט"ו אדר

 המסרים המרכזיים של החג הם: 
החשיבות של אחדות העם בעתות צרה, 
מרכזיות השמחה בחיינו כיחידים וכעם, 

והצורך לומר תודה על ניסים ונפלאות – גלויים 
ונסתרים – שפוקדים את חיינו.

 רעיון נוסף שמתגלה במגילה הוא שמאחורי 
כל השתלשלות הסיפור עומד ה' בצורה נסתרת. 

שמו של ה' אינו מופיע במגילה כלל, אך הוא 
שוזר את עלילות החיים מאחורי הקלעים

ד"ר אריה )ליאון( קרוניץ נולד ב–1917 בקלצק 
פולין ונפטר בשנת 1985 במונטריאול, קנדה. 

בצעירותו התחנך בישיבה תורנית, ואח"כ 
סיים את לימודיו האקדמאים כדוקטור לחינוך 
יהודי. ד"ר קרוניץ הקדיש את חייו לעם היהודי 

ולמדינת ישראל כמחנך מוביל, כמנהיג ציוני 
וכפעיל בקהילה היהודית, וחייו היוו דוגמה 

לגישור בין כל חלקי העם. הוא היה פעיל 
במגוון רחב של ארגונים יהודיים וציוניים, מתוך 

אמונה שזהו אמצעי חיוני לאיחוד כל יהודיי 
קנדה הציוניים, דתיים וחילוניים, ימין ושמאל 

כאחד. הוא האמין בדבקות כי יותר מרכיבי 
זהות מחברים בינינו כיהודים מאלו המפרידים 
בינינו. ד"ר קרוניץ כיהן במספר תפקידי מפתח 

בקהילה היהודית, ביניהם בפדרציה הציונית של 
קנדה, בהסתדרות הציונית העולמית ובקונגרס 

היהודי העולמי. הוא היה אישיות מוערכת 
בקרב רבים ממנהיגי האומה, והללו נעזרו בו, 

בחוכמתו ובתבונתו, בעיקר בכל הנוגע לקשרים 
עם יהדות התפוצות. בנוסף למחויבותו הגדולה 

לקהילה ולעם היהודי, ד"ר קרוניץ היה איש 
משפחה מסור, שהנאתו הגדולה ביותר הייתה 

לבלות בחיק הקרובים החשובים לו.

ּה, ְלָקָחּה  ַאר, ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָמּ תֹּ

ֶלְך  ַבר–ַהֶמּ ְדּ ַמע  ִהָשּׁ ְבּ ַוְיִהי,  ח  ְלַבת.   לֹו  ַכי  ָמְרֳדּ

יָרה,  ַהִבּ ן  ַרּבֹות ֶאל–ׁשּוַשׁ ְנָערֹות  ֵבץ  ּוְבִהָקּ ְוָדתֹו, 

ֶלְך, ֶאל– ית ַהֶמּ ר ֶאל–ֵבּ ַקח ֶאְסֵתּ ָלּ ֶאל–ַיד ֵהָגי; ַוִתּ

ְבֵעיָניו,  ֲעָרה  ַהַנּ יַטב  ַוִתּ ט  ים.   ִשׁ ַהָנּ ֵמר  שֹׁ ֵהַגי  ַיד 

ְוֶאת– ְמרּוֶקיָה  ַוְיַבֵהל ֶאת–ַתּ ְלָפָניו,  ֶחֶסד  ׂא  ָשּ ַוִתּ

ָהְרֻאיֹות  ָערֹות  ַהְנּ ַבע  ֶשׁ ְוֵאת  ָלּה,  ָלֵתת  ָמנֹוֶתָה 

ְוֶאת–ַנֲערֹוֶתיָה  ָה  ֶנּ ַוְיַשׁ ֶלְך;  ַהֶמּ ית  ִמֵבּ ָלֶתת–ָלּה 

ֶאת– ר,  ֶאְסֵתּ יָדה  ֹלא–ִהִגּ י  ים.   ִשׁ ַהָנּ ית  ֵבּ ְלטֹוב, 

ָעֶליָה,  ה  ִצָוּ ַכי  ָמְרֳדּ י  ִכּ ּה:   ְוֶאת–מֹוַלְדָתּ ּה  ַעָמּ

ַכי  ָויֹום––ָמְרֳדּ ּוְבָכל–יֹום  יא  יד.   ֹלא–ַתִגּ ר  ֲאֶשׁ

ֶאת– ָלַדַעת  ים:   ִשׁ ית–ַהָנּ ֵבּ ֲחַצר  ִלְפֵני  ְך,  ִמְתַהֵלּ

ר  תֹּ יַע  ּוְבַהִגּ יב  ּה.   ָבּ ָעֶשׂה  ּוַמה–ֵיּ ר,  ֶאְסֵתּ לֹום  ְשׁ

ץ  ִמֵקּ ֵורֹוׁש,  ֶלְך ֲאַחְשׁ ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל–ַהֶמּ ַנֲעָרה 

ן  י ֵכּ ֵנים ָעָשׂר חֶֹדׁש––ִכּ ים ְשׁ ִשׁ ָדת ַהָנּ ֱהיֹות ָלּה ְכּ

ר,  ֶמן ַהמֹּ ֶשׁ ים, ְבּ ה ֳחָדִשׁ ָשּׁ ִיְמְלאּו, ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן:  ִשׁ

יג  ִׁשים.   ָשִׂמים, ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָנּ ְבּ ַבּ ים  ה ֳחָדִשׁ ָשּׁ ְוִשׁ

ר  ל–ֲאֶשׁ ָכּ ֶלְך––ֵאת  ֶאל–ַהֶמּ ָאה  ָבּ ֲעָרה  ַהַנּ ּוָבֶזה, 

ים,  ִשׁ ַהָנּ ית  ִמֵבּ ּה,  ִעָמּ ָלבֹוא  ָלּה,  ֵתן  ִיָנּ אַמר  תֹּ

ֶקר ִהיא  ֶעֶרב ִהיא ָבָאה, ּוַבבֹּ ֶלְך.  יד ָבּ ית ַהֶמּ ַעד–ֵבּ

ַגז ְסִריס  ַעְשׁ ִני, ֶאל–ַיד ַשׁ ים ֵשׁ ִשׁ ית ַהָנּ ָבה ֶאל–ֵבּ ָשׁ

ֶאל– עֹוד  ֹלא–ָתבֹוא  ים:   יַלְגִשׁ ַהִפּ ֵמר  שֹׁ ֶלְך,  ַהֶמּ

ם.   ְבֵשׁ ְוִנְקְרָאה  ֶלְך  ַהֶמּ ּה  ָבּ ִאם–ָחֵפץ  י  ִכּ ֶלְך,  ַהֶמּ

ַכי  ָמְרֳדּ ד  דֹּ ת–ֲאִביַחִיל  ַבּ ר  ר–ֶאְסֵתּ תֹּ יַע  ּוְבַהִגּ טו 

ה  ֶלְך, ֹלא ִבְקָשׁ ר ָלַקח–לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל–ַהֶמּ ֲאֶשׁ

ְסִריס– ֵהַגי  יֹאַמר  ר  ֶאת–ֲאֶשׁ ִאם  י  ָבר––ִכּ ָדּ

ֵחן,  נֵֹשׂאת  ר  ֶאְסֵתּ ִהי  ַוְתּ ים;  ִשׁ ַהָנּ ֵמר  שֹׁ ֶלְך,  ַהֶמּ

ֶלְך  ֶאל–ַהֶמּ ר  ֶאְסֵתּ ַקח  ָלּ ַוִתּ טז  ל–רֶֹאיָה.   ָכּ ֵעיֵני  ְבּ

ָהֲעִשׂיִרי,  חֶֹדׁש  ַבּ ַמְלכּותֹו,  ית  ֶאל–ֵבּ ֵורֹוׁש,  ֲאַחְשׁ

יז  ְלַמְלכּותֹו.   ַבע,  ַנת–ֶשׁ ְשׁ ֵטֵבת––ִבּ הּוא–חֶֹדׁש 

ׂא– ָשּ ים, ַוִתּ ִשׁ ל–ַהָנּ ר ִמָכּ ֶלְך ֶאת–ֶאְסֵתּ ֱאַהב ַהֶמּ ַוֶיּ

ֶתר– ֶכּ ֶשׂם  ַוָיּ תּולֹות;  ל–ַהְבּ ִמָכּ ְלָפָניו  ָוֶחֶסד  ֵחן 

ַעׂש  י.  יח ַוַיּ ִתּ ַחת ַוְשׁ ְמִליֶכָה ַתּ ּה, ַוַיּ רֹאָשׁ ַמְלכּות ְבּ

רקע היסטורי

ייחודו של פורים

לע"נ ד"ר אריה )ליאון( קרוניץ ז"ל
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ַוֲעָבָדיו––ֵאת,  ְלָכל–ָשָׂריו  ָגדֹול,  ה  ֶתּ ִמְשׁ ֶלְך  ַהֶמּ

ן  ֵתּ ַוִיּ ָעָשׂה,  ִדינֹות  ַלְמּ ַוֲהָנָחה  ר;  ֶאְסֵתּ ה  ֵתּ ִמְשׁ

ִנית;  תּולֹות, ֵשׁ ֵבץ ְבּ ֶלְך.  יט ּוְבִהָקּ ַיד ַהֶמּ ַמְשֵׂאת ְכּ

ֶדת  ר, ַמֶגּ ֶלְך.  כ ֵאין ֶאְסֵתּ ַער–ַהֶמּ ַשׁ ב ְבּ ַכי, יֵֹשׁ ּוָמְרֳדּ

ָכי;  ה ָעֶליָה, ָמְרֳדּ ר ִצָוּ ֲאֶשׁ ּה, ַכּ ּה ְוֶאת–ַעָמּ מֹוַלְדָתּ

ר ָהְיָתה  ֲאֶשׁ ר עָֹשׂה, ַכּ ַכי ֶאְסֵתּ ְוֶאת–ַמֲאַמר ָמְרֳדּ

ב  ַכי יֹוֵשׁ ִמים ָהֵהם, ּוָמְרֳדּ ָיּ ְבָאְמָנה ִאּתֹו.  }ס{  כא ַבּ

ֵני–ָסִריֵסי  ְשׁ ָוֶתֶרׁש  ְגָתן  ִבּ ָקַצף  ֶלְך;  ַער–ַהֶמּ ַשׁ ְבּ

ֶלְך  ֶמּ ַבּ ָיד,  ֹלַח  ִלְשׁ ַוְיַבְקׁשּו  ף,  ַהַסּ ְמֵרי  ִמשֹּׁ ֶלְך,  ַהֶמּ

ר  ד ְלֶאְסֵתּ ֵגּ ַכי, ַוַיּ ָבר ְלָמְרֳדּ ַדע ַהָדּ ָוּ ֵורֹׁש.  כב ַוִיּ ֲאַחְשׁ

ָכי.  כג  ם ָמְרֳדּ ֵשׁ ֶלְך, ְבּ ר ַלֶמּ אֶמר ֶאְסֵתּ ה; ַותֹּ ְלָכּ ַהַמּ

ַעל–ֵעץ;  ֵניֶהם  ְשׁ לּו  ָתּ ַוִיּ ֵצא,  ָמּ ַוִיּ ָבר  ַהָדּ ׁש  ַוְיֻבַקּ

}ס{ ֶלְך.   ַהֶמּ ִמים––ִלְפֵני  ַהָיּ ְבֵרי  ִדּ ֵסֶפר  ְבּ ֵתב,  ָכּ ַוִיּ

פרק ג
ֵורֹוׁש  ֲאַחְשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ל  ַדּ ִגּ ה,  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ ַאַחר  א 

ֶשׂם,  ַוָיּ ֵׂאהּו;  ָהֲאָגִגי––ַוְיַנְשּ ָדָתא  ן–ַהְמּ ֶבּ ֶאת–ָהָמן 

ב  ִאּתֹו.   ר  ֲאֶשׁ ִׂרים  ל–ַהָשּ ָכּ ֵמַעל,  ְסאֹו,  ֶאת–ִכּ

ְרִעים  כֹּ ֶלְך,  ַהֶמּ ַער  ַשׁ ר–ְבּ ֲאֶשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ְוָכל–ַעְבֵדי 

ֶלְך;  ַהֶמּ ה–לֹו  ִצָוּ י–ֵכן,  ְלָהָמן––ִכּ ֲחִוים  ַתּ ּוִמְשׁ

אְמרּו  ַויֹּ ג  ֲחֶוה.   ַתּ ִיְשׁ ְוֹלא  ִיְכַרע,  ַכי––ֹלא  ּוָמְרֳדּ

ָכי:   ֶלְך––ְלָמְרֳדּ ַהֶמּ ַער  ַשׁ ר–ְבּ ֲאֶשׁ ֶלְך,  ַהֶמּ ַעְבֵדי 

ַוְיִהי,  ד  ֶלְך.   ַהֶמּ ִמְצַות  ֵאת  עֹוֵבר,  ה  ַאָתּ ַמּדּוַע 

ַמע,  ָשׁ ְוֹלא  ָויֹום,  יֹום  ֵאָליו  ָאְמָרם(  )ְכּ באמרם 

ְבֵרי  ִדּ ֲהַיַעְמדּו  ִלְראֹות  ְלָהָמן,  ידּו  ִגּ ַוַיּ ֲאֵליֶהם; 

ה  ְיהּוִדי.   ר–הּוא  ֲאֶשׁ ָלֶהם,  יד  י–ִהִגּ ַכי––ִכּ ָמְרֳדּ

ֲחֶוה  ַתּ ּוִמְשׁ ֵרַע  כֹּ ַכי,  ָמְרֳדּ י–ֵאין  ָהָמן––ִכּ ְרא  ַוַיּ

ָיד  ֹלַח  ִלְשׁ ֵעיָניו,  ְבּ ֶבז  ַוִיּ ו  ֵחָמה.   ָהָמן,  ֵלא  ָמּ ַוִיּ לֹו; 

ָכי;  ָמְרֳדּ ֶאת–ַעם  לֹו,  ידּו  י–ִהִגּ ְלַבּדֹו––ִכּ ַכי  ָמְרֳדּ ְבּ

הּוִדים  ל–ַהְיּ ֶאת–ָכּ ִמיד  ְלַהְשׁ ָהָמן,  ׁש  ַוְיַבֵקּ

ָכי.   ָמְרֳדּ ֵורֹוׁש––ַעם  ֲאַחְשׁ ָכל–ַמְלכּות  ְבּ ר  ֲאֶשׁ

ַנת  ְשׁ ִבּ ִניָסן,  הּוא–חֶֹדׁש  ָהִראׁשֹון,  חֶֹדׁש  ַבּ ז 

ּפּור  יל  ִהִפּ ֵורֹוׁש:   ֲאַחְשׁ ֶלְך  ַלֶמּ ֶעְשֵׂרה,  ים  ֵתּ ְשׁ

ּוֵמחֶֹדׁש  ְליֹום  ִמּיֹום  ָהָמן,  ִלְפֵני  ַהּגֹוָרל  הּוא 

}ס{  ֲאָדר.   ֵנים–ָעָשׂר––הּוא–חֶֹדׁש  ְשׁ  ְלחֶֹדׁש 

נֹו ַעם–ֶאָחד  ֵורֹוׁש––ֶיְשׁ ֶלְך ֲאַחְשׁ אֶמר ָהָמן, ַלֶמּ ח ַויֹּ

כֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך;  ים, ְבּ ין ָהַעִמּ ר ּוְמפָֹרד ֵבּ ְמֻפָזּ

ֶלְך ֵאיָנם  ֵתי ַהֶמּ ל–ָעם, ְוֶאת–ָדּ נֹות ִמָכּ ְוָדֵתיֶהם שֹׁ

ִאם–ַעל– ט  יָחם.   ְלַהִנּ ֶוה,  ֵאין–שֹׁ ֶלְך  ְוַלֶמּ עִֹשׂים, 

ר– ַכּ ָדם; ַוֲעֶשֶׂרת ֲאָלִפים ִכּ ֵתב ְלַאְבּ ֶלְך טֹוב, ִיָכּ ַהֶמּ

ְלָהִביא,  ַהְּמָלאָכה,  עֵֹשׂי  ַעל–ְיֵדי  קֹול  ֶאְשׁ ֶסף,  ֶכּ

ְעּתֹו, ֵמַעל  ֶלְך ֶאת–ַטַבּ ַסר ַהֶמּ ֶלְך.  י ַוָיּ ְנֵזי ַהֶמּ ֶאל–ִגּ

ָהֲאָגִגי––צֵֹרר  ָדָתא  ן–ַהְמּ ֶבּ ְלָהָמן  ָנּה,  ְתּ ַוִיּ ָידֹו; 

ָנתּון  ֶסף  ַהֶכּ ְלָהָמן,  ֶלְך  ַהֶמּ אֶמר  ַויֹּ יא  הּוִדים.   ַהְיּ

ְראּו  ָקּ ַוִיּ יב  ֵעיֶניָך.   ְבּ ּטֹוב  ַכּ ּבֹו  ַלֲעׂשֹות  ְוָהָעם,  ָלְך; 

ה ָעָשׂר יֹום  לֹוָשׁ ְשׁ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון, ִבּ ֶלְך ַבּ סְֹפֵרי ַהֶמּ

ֵני– ְרְפּ ַדּ ה ָהָמן ֶאל ֲאַחְשׁ ר–ִצָוּ ָכל–ֲאֶשׁ ֵתב ְכּ ָכּ ּבֹו, ַוִיּ

ּוְמִדיָנה  ַעל–ְמִדיָנה  ר  ֲאֶשׁ חֹות  ְוֶאל–ַהַפּ ֶלְך  ַהֶמּ

ְוַעם  ְכָתָבּה  ִכּ ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ָוָעם,  ַעם  ְוֶאל–ָשֵׂרי 

ב,  ִנְכָתּ ֵורֹׁש  ֲאַחְשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ם  ֵשׁ ְבּ ְלׁשֹונֹו:   ִכּ ָוָעם 

ַיד  ְבּ ְסָפִרים  לֹוַח  ְוִנְשׁ יג  ֶלְך.   ַהֶמּ ַעת  ַטַבּ ְבּ ם  ְוֶנְחָתּ

ִמיד  ֶלְך––ְלַהְשׁ ַהֶמּ ל–ְמִדינֹות  ֶאל–ָכּ ָהָרִצים, 

ְוַעד–ָזֵקן  ַער  ִמַנּ הּוִדים  ל–ַהְיּ ֶאת–ָכּ ד  ּוְלַאֵבּ ַלֲהרֹג 

ְלחֶֹדׁש  ָעָשׂר  ה  לֹוָשׁ ְשׁ ִבּ ֶאָחד,  יֹום  ְבּ ים  ְוָנִשׁ ַטף 

ָלבֹוז.   ָלָלם,  ּוְשׁ ֲאָדר;  הּוא–חֶֹדׁש  ֵנים–ָעָשׂר  ְשׁ

ָכל–ְמִדיָנה  ְבּ ת  ָדּ ֵתן  ְלִהָנּ ָתב,  ַהְכּ ֶגן  ְתֶשׁ ַפּ יד 

ֲעִתִדים,  ים––ִלְהיֹות  ְלָכל–ָהַעִמּ לּוי,  ָגּ ּוְמִדיָנה, 

ְדַבר  ִבּ ְדחּוִפים,  ָיְצאּו  ָהָרִצים  טו  ה.   ַהֶזּ ַלּיֹום 

ֶלְך  ְוַהֶמּ יָרה;  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ ָנה,  ִנְתּ ת  ְוַהָדּ ֶלְך,  ַהֶמּ

}ס{ ָנבֹוָכה.   ן  ׁשּוָשׁ ְוָהִעיר  ּתֹות,  ִלְשׁ בּו  ָיְשׁ ְוָהָמן 

פרק ד
ְקַרע  ַוִיּ ַנֲעָשׂה,  ר  ל–ֲאֶשׁ ֶאת–ָכּ ָיַדע  ַכי,  ּוָמְרֳדּ א 

ֵצא  ַוֵיּ ָוֵאֶפר;  ַשׂק  ׁש  ְלַבּ ַוִיּ ָגָדיו,  ֶאת–ְבּ ַכי  ָמְרֳדּ

בֹוא,  ְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה.  ב ַוָיּ תֹוְך ָהִעיר, ַוִיּ ְבּ

ַער  ֶאל–ַשׁ ָלבֹוא  ֵאין  י  ִכּ ֶלְך:   ַער–ַהֶמּ ַשׁ ִלְפֵני  ַעד 

ּוְמִדיָנה,  ּוְבָכל–ְמִדיָנה  ג  ָשׂק.   ְלבּוׁש  ִבּ ֶלְך,  ַהֶמּ

יַע––ֵאֶבל  ַמִגּ ְוָדתֹו  ֶלְך  ַבר–ַהֶמּ ְדּ ר  ֲאֶשׁ ְמקֹום 

ע  ד; ַשׂק ָוֵאֶפר, ֻיַצּ הּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵפּ דֹול ַלְיּ ָגּ

ר  ֶאְסֵתּ ַנֲערֹות  בֹואָנה(  )ַוָתּ ותבואינה  ד  ים.   ָלַרִבּ

ְמאֹד;  ה,  ְלָכּ ַהַמּ ְתַחְלַחל  ַוִתּ ָלּה,  ידּו  ִגּ ַוַיּ ְוָסִריֶסיָה, 

ּוְלָהִסיר  ַכי,  ֶאת–ָמְרֳדּ יׁש  ְלַהְלִבּ ָגִדים  ְבּ ַלח  ְשׁ ַוִתּ

ר ַלֲהָתְך  ְקָרא ֶאְסֵתּ ל.  ה ַוִתּ ַשּׂקֹו ֵמָעָליו––ְוֹלא ִקֵבּ

הּו,  ַצֵוּ ַוְתּ ְלָפֶניָה,  ֶהֱעִמיד  ר  ֲאֶשׁ ֶלְך,  ַהֶמּ ִריֵסי  ִמָסּ

ו  ה.   ְוַעל–ַמה–ֶזּ ה,  ַמה–ֶזּ ָכי––ָלַדַעת  ַעל–ָמְרֳדּ

ר  ֲאֶשׁ ָהִעיר,  ָכי––ֶאל–ְרחֹוב  ֶאל–ָמְרֳדּ ֲהָתְך,  ֵצא  ַוֵיּ

ל– ָכּ ֵאת  ַכי,  ָמְרֳדּ ד–לֹו  ֶגּ ַוַיּ ז  ֶלְך.   ַער–ַהֶמּ ַשׁ ִלְפֵני 

ר ָאַמר ָהָמן  ֶסף, ֲאֶשׁ ת ַהֶכּ ָרַשׁ ר ָקָרהּו; ְוֵאת ָפּ ֲאֶשׁ

הּוִדים(–– ְיּ )ַבּ ביהודיים  ֶלְך  ַהֶמּ ְנֵזי  ַעל–ִגּ קֹול  ִלְשׁ

ן  ר–ִנַתּ ֲאֶשׁ ת  ָתב–ַהָדּ ְכּ ֶגן  ְתֶשׁ ְוֶאת–ַפּ ח  ָדם.   ְלַאְבּ

ֶאת– לֹו––ְלַהְראֹות  ָנַתן  ִמיָדם,  ְלַהְשׁ ן  ׁשּוָשׁ ְבּ

ֶאל– ָלבֹוא  ָעֶליָה,  ּוְלַצּוֹות  ָלּה;  יד  ּוְלַהִגּ ר,  ֶאְסֵתּ

ּה.   ָפָניו––ַעל–ַעָמּ ׁש ִמְלּ ן–לֹו ּוְלַבֵקּ ֶלְך ְלִהְתַחֶנּ ַהֶמּ

ָכי.   ָמְרֳדּ ְבֵרי  ִדּ ֵאת  ר,  ְלֶאְסֵתּ ד  ֵגּ ַוַיּ ֲהָתְך;  בֹוא,  ַוָיּ ט 

יא  ָכי.   ֶאל–ָמְרֳדּ הּו  ַצֵוּ ַוְתּ ַלֲהָתְך,  ר  ֶאְסֵתּ אֶמר  ַותֹּ י 

יְֹדִעים,  ֶלְך  ַהֶמּ ְוַעם–ְמִדינֹות  ֶלְך  ַהֶמּ ל–ַעְבֵדי  ָכּ

ֶלְך  ָיבֹוא–ֶאל–ַהֶמּ ר  ֲאֶשׁ ה  ְוִאָשּׁ ל–ִאיׁש  ָכּ ר  ֲאֶשׁ

תֹו  ֵרא ַאַחת ָדּ ר ֹלא–ִיָקּ ִניִמית ֲאֶשׁ ֶאל–ֶהָחֵצר ַהְפּ

ֶאת– ֶלְך  ַהֶמּ יט–לֹו  יֹוִשׁ ר  ֵמֲאֶשׁ ְלַבד  ְלָהִמית, 

ָלבֹוא  ִנְקֵראִתי  ֹלא  ַוֲאִני,  ְוָחָיה;  ָהב,  ַהָזּ ְרִביט  ַשׁ

ָכי,  ידּו ְלָמְרֳדּ ִגּ ים יֹום.  יב ַוַיּ לֹוִשׁ ֶלְך––ֶזה, ְשׁ ֶאל–ַהֶמּ

יב ֶאל– ַכי, ְלָהִשׁ אֶמר ָמְרֳדּ ר.  יג ַויֹּ ְבֵרי ֶאְסֵתּ ֵאת ִדּ

ֶלְך  ית–ַהֶמּ ֵלט ֵבּ ְך, ְלִהָמּ י ְבַנְפֵשׁ ַדִמּ ר:  ַאל–ְתּ ֶאְסֵתּ

ֵעת  י, ָבּ ֲחִריִשׁ י ִאם–ַהֲחֵרׁש ַתּ הּוִדים.  יד ִכּ ל–ַהְיּ ִמָכּ

קֹום  ִמָמּ הּוִדים  ַלְיּ ַיֲעמֹוד  ָלה  ְוַהָצּ את––ֶרַוח  ַהזֹּ

יֹוֵדַע–– ּוִמי  אֵבדּו;  תֹּ ּוֵבית–ָאִביְך  ְוַאְתּ  ַאֵחר, 

אֶמר  ַותֹּ טו  ְלכּות.   ַלַמּ ַעְתּ  ִהַגּ זֹאת,  ָכּ ִאם–ְלֵעת 

ֶאת– נֹוס  ְכּ ֵלְך  טז  ָכי.   ֶאל–ָמְרֳדּ יב  ְלָהִשׁ ר,  ֶאְסֵתּ

ן, ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל– ׁשּוָשׁ ְמְצִאים ְבּ הּוִדים ַהִנּ ל–ַהְיּ ָכּ

ָויֹום–– ַלְיָלה  ָיִמים  ת  ֹלֶשׁ ְשׁ ּתּו  ְשׁ ְוַאל–ִתּ אְכלּו  תֹּ

ֶלְך,  ן; ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל–ַהֶמּ ם–ֲאִני ְוַנֲערַֹתי, ָאצּום ֵכּ ַגּ

ֲעבֹר,  י.  יז ַוַיּ י, ָאָבְדִתּ ר ָאַבְדִתּ ת, ְוַכֲאֶשׁ ר ֹלא–ַכָדּ ֲאֶשׁ

ר. ֶאְסֵתּ ָעָליו  ָתה  ר–ִצְוּ ֲאֶשׁ כֹל  ְכּ ַעׂש,  ַוַיּ ָכי;  ָמְרֳדּ

פרק ה
ַמְלכּות,  ר  ֶאְסֵתּ ׁש  ְלַבּ ַוִתּ י,  ִליִשׁ ַהְשּׁ ּיֹום  ַבּ ַוְיִהי  א 

ית  ֵבּ נַֹכח  ִניִמית,  ַהְפּ ֶלְך  ית–ַהֶמּ ֵבּ ֲחַצר  ַבּ ֲעמֹד  ַוַתּ

ֵבית  ְבּ ַמְלכּותֹו,  א  ֵסּ ַעל–ִכּ ב  יֹוֵשׁ ֶלְך  ְוַהֶמּ ֶלְך;  ַהֶמּ

ֶלְך  ִית.  ב ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶמּ ַתח ַהָבּ ְלכּות, נַֹכח, ֶפּ ַהַמּ

ָחֵצר––ָנְשָׂאה  ֶבּ עֶֹמֶדת  ה,  ְלָכּ ַהַמּ ר  ֶאת–ֶאְסֵתּ

ְרִביט  ֶאת–ַשׁ ר,  ְלֶאְסֵתּ ֶלְך  ַהֶמּ ט  ַוּיֹוֶשׁ ֵעיָניו;  ְבּ ֵחן, 

רֹאׁש  ְבּ ע  ַגּ ַוִתּ ר,  ֶאְסֵתּ ְקַרב  ַוִתּ ָידֹו,  ְבּ ר  ֲאֶשׁ ָהב  ַהָזּ

ר  ֶאְסֵתּ ְך  ַמה–ָלּ ֶלְך,  ַהֶמּ ָלּה  אֶמר  ַויֹּ ג  ְרִביט.   ַהַשּׁ

ֵתן  ְלכּות, ְוִיָנּ ֵתְך ַעד–ֲחִצי ַהַמּ ָשׁ ָקּ ְלָּכה; ּוַמה–ַבּ ַהַמּ

טֹוב–– ֶלְך  ִאם–ַעל–ַהֶמּ ר,  ֶאְסֵתּ אֶמר  ַותֹּ ד  ָלְך.  

ר– ֲאֶשׁ ה  ֶתּ ְשׁ ֶאל–ַהִמּ ַהּיֹום,  ְוָהָמן  ֶלְך  ַהֶמּ ָיבֹוא 

ֶאת–ָהָמן,  ֶלְך––ַמֲהרּו  ַהֶמּ אֶמר  ַויֹּ ה  לֹו.   ָעִשׂיִתי 

ְוָהָמן,  ֶלְך  ַהֶמּ בֹא  ַוָיּ ר;  ֶאְסֵתּ ַבר  ֶאת–ְדּ ַלֲעׂשֹות 

אֶמר  ַויֹּ ו  ר.   ֶאְסֵתּ ר–ָעְשָׂתה  ֲאֶשׁ ה  ֶתּ ְשׁ ֶאל–ַהִמּ

ֵאָלֵתְך  ַמה–ְשּׁ ִין,  ַהַיּ ה  ֵתּ ִמְשׁ ְבּ ר  ְלֶאְסֵתּ ֶלְך  ַהֶמּ

ְלכּות,  ַהַמּ ַעד–ֲחִצי  ֵתְך  ָשׁ ָקּ ּוַמה–ַבּ ָלְך;  ֵתן  ְוִיָנּ

ֵאָלִתי,  ְשׁ אַמר:   ַותֹּ ר,  ֶאְסֵתּ ַען  ַוַתּ ז  ְוֵתָעׂש.  

ְוִאם– ֶלְך,  ַהֶמּ ֵעיֵני  ְבּ ֵחן  ח ִאם–ָמָצאִתי  ִתי.   ָשׁ ּוַבָקּ

ְוַלֲעׂשֹות  ֵאָלִתי,  ֶאת–ְשׁ ָלֵתת  טֹוב,  ֶלְך  ַעל–ַהֶמּ

ה  ֶתּ ְשׁ ֶאל–ַהִמּ ְוָהָמן,  ֶלְך  ַהֶמּ ִתי––ָיבֹוא  ָשׁ ָקּ ֶאת–ַבּ

ֶלְך.   ְדַבר ַהֶמּ ר ֶאֱעֶשׂה ָלֶהם, ּוָמָחר ֶאֱעֶשׂה, ִכּ ֲאֶשׁ

ּיֹום ַההּוא, ָשֵׂמַח ְוטֹוב ֵלב; ְוִכְראֹות  ֵצא ָהָמן ַבּ ט ַוֵיּ

ֶלְך, ְוֹלא–ָקם ְוֹלא–ָזע  ַער ַהֶמּ ַשׁ ַכי ְבּ ָהָמן ֶאת–ָמְרֳדּ

ק  ְתַאַפּ ַכי, ֵחָמה.  י ַוִיּ ֵלא ָהָמן ַעל–ָמְרֳדּ ָמּ ּנּו––ַוִיּ ִמֶמּ

ֵבא ֶאת–אֲֹהָביו,  ַוָיּ ַלח  ְשׁ ַוִיּ יתֹו;  בֹוא ֶאל–ֵבּ ַוָיּ ָהָמן, 

בֹוד  ר ָלֶהם ָהָמן ֶאת–ְכּ ּתֹו.  יא ַוְיַסֵפּ ְוֶאת–ֶזֶרׁש ִאְשׁ

ֶלְך  ַהֶמּ לֹו  ְדּ ִגּ ר  ל–ֲאֶשׁ ָכּ ְוֵאת  ָניו;  ָבּ ְורֹב  רֹו,  ָעְשׁ

ֶלְך.  ַהֶמּ ְוַעְבֵדי  ִׂרים  ַעל–ַהָשּ ׂאֹו,  ִנְשּ ר  ֲאֶשׁ ְוֵאת 

ה  ְלָכּ ר ַהַמּ אֶמר, ָהָמן––ַאף ֹלא–ֵהִביָאה ֶאְסֵתּ יב ַויֹּ

י ִאם– ר–ָעָשָׂתה, ִכּ ה ֲאֶשׁ ֶתּ ְשׁ ֶלְך ֶאל–ַהִמּ ִעם–ַהֶמּ

ֶלְך.   ִעם–ַהֶמּ ָקרּוא–ָלּה,  ֲאִני  ְוַגם–ְלָמָחר  אֹוִתי; 

ֲאִני  ר  ֲאֶשׁ ָכל–ֵעת,  ְבּ ִלי:   ֶוה  שֹׁ ֵאיֶנּנּו  ְוָכל–ֶזה,  יג 

ֶלְך.   ַער ַהֶמּ ַשׁ ב, ְבּ הּוִדי––יֹוֵשׁ ַכי ַהְיּ רֶֹאה ֶאת–ָמְרֳדּ

ּתֹו ְוָכל–אֲֹהָביו, ַיֲעׂשּו–ֵעץ  אֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאְשׁ יד ַותֹּ

ְוִיְתלּו  ֶלְך  ַלֶמּ ֱאמֹר  ֶקר  ּוַבבֹּ ה,  ַאָמּ ים  ֲחִמִשּׁ בַֹהּ  ָגּ

ה  ֶתּ ְשׁ ֶלְך ֶאל–ַהִמּ ַכי ָעָליו, ּובֹא–ִעם–ַהֶמּ ֶאת–ָמְרֳדּ

}ס{ ָהֵעץ.   ַעׂש  ַוַיּ ָהָמן,  ִלְפֵני  ָבר  ַהָדּ יַטב  ַוִיּ ָשֵׂמַח; 

פרק ו
אֶמר,  ַויֹּ ֶלְך;  ַהֶמּ ַנת  ְשׁ ָנְדָדה  ַההּוא,  ְיָלה  ַלּ ַבּ א 

ְהיּו  ַוִיּ ִמים,  ַהָיּ ְבֵרי  ִדּ ְכרֹנֹות  ַהִזּ ֶאת–ֵסֶפר  ְלָהִביא 

ר  ֲאֶשׁ ָכתּוב,  ֵצא  ָמּ ַוִיּ ב  ֶלְך.   ַהֶמּ ִלְפֵני  ִנְקָרִאים, 

ָסִריֵסי  ֵני  ְשׁ ָוֶתֶרׁש  ְגָתָנא  ַעל–ִבּ ַכי  ָמְרֳדּ יד  ִהִגּ

ָיד,  ֹלַח  ִלְשׁ ְקׁשּו  ִבּ ר  ֲאֶשׁ ף:   ַהַסּ ְמֵרי,  ֶלְך––ִמשֹּׁ ַהֶמּ

ֲעָשׂה  ֶלְך––ַמה–ַנּ אֶמר ַהֶמּ ֵורֹוׁש.  ג ַויֹּ ֶלְך ֲאַחְשׁ ֶמּ ַבּ

ַנֲעֵרי  אְמרּו  ַויֹּ ַעל–ֶזה;  ַכי,  ְלָמְרֳדּ ה  ּוְגדּוָלּ ְיָקר 

אֶמר  ַויֹּ ָבר.  ד  ְרָתיו, ֹלא–ַנֲעָשׂה ִעּמֹו, ָדּ ֶלְך, ְמָשׁ ַהֶמּ

ֶלְך  ית–ַהֶמּ ֵבּ ַלֲחַצר  א,  ָבּ ְוָהָמן  ֶבָחֵצר;  ִמי  ֶלְך,  ַהֶמּ

ַכי  ֶאת–ָמְרֳדּ ִלְתלֹות  ֶלְך,  ַלֶמּ ֵלאמֹר  ַהִחיצֹוָנה, 

ֶלְך,  ַהֶמּ ַנֲעֵרי  אְמרּו  ַויֹּ ה  לֹו.   ר–ֵהִכין  ֲאֶשׁ ַעל–ָהֵעץ 

ֶלְך,  ַהֶמּ אֶמר  ַויֹּ ָחֵצר;  ֶבּ עֵֹמד  ָהָמן,  ה  ֵאָליו––ִהֵנּ

ַמה– ֶלְך,  ַהֶמּ לֹו  אֶמר  ַויֹּ ָהָמן,  בֹוא,  ַוָיּ ו  ָיבֹוא.  

אֶמר  ַויֹּ יָקרֹו;  ִבּ ֶלְך ָחֵפץ  ַהֶמּ ר  ִאיׁש ֲאֶשׁ ָבּ ֲעׂשֹות  ַלּ

ֶלְך ַלֲעׂשֹות ְיָקר, יֹוֵתר  ץ ַהֶמּ ִלּבֹו, ְלִמי ַיְחפֹּ ָהָמן, ְבּ

ר  ֲאֶשׁ ִאיׁש,  ֶלְך:   ֶאל–ַהֶמּ ָהָמן,  אֶמר  ַויֹּ ז  י.   ִנּ ִמֶמּ

ַמְלכּות,  ְלבּוׁש  ָיִביאּו  ח  יָקרֹו.   ִבּ ָחֵפץ  ֶלְך  ַהֶמּ

ָעָליו  ָרַכב  ר  ֲאֶשׁ ְוסּוס,  ֶלְך;  ַהֶמּ ָלַבׁש–ּבֹו  ר  ֲאֶשׁ

ט  רֹאׁשֹו.   ְבּ ַמְלכּות,  ֶתר  ֶכּ ן  ִנַתּ ר  ַוֲאֶשׁ ֶלְך,  ַהֶמּ

ֶלְך  ֵׂרי ַהֶמּ בּוׁש ְוַהּסּוס, ַעל–ַיד–ִאיׁש ִמָשּ ְוָנתֹון ַהְלּ

ֶלְך  ַהֶמּ ר  ֲאֶשׁ ֶאת–ָהִאיׁש,  יׁשּו  ְוִהְלִבּ ִמים,  ְרְתּ ַהַפּ

ְרחֹוב ָהִעיר,  יֻבהּו ַעל–ַהּסּוס, ִבּ יָקרֹו; ְוִהְרִכּ ָחֵפץ ִבּ

ֶלְך  ַהֶמּ ר  ֲאֶשׁ ָלִאיׁש  ֵיָעֶשׂה  ָכה  ָכּ ְלָפָניו,  ְוָקְראּו 

ַקח  ַמֵהר  ְלָהָמן,  ֶלְך  ַהֶמּ אֶמר  ַויֹּ י  יָקרֹו.   ִבּ ָחֵפץ 

ַוֲעֵשׂה–  , ְרָתּ ַבּ ִדּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ְוֶאת–ַהּסּוס  בּוׁש  ֶאת–ַהְלּ

ֶלְך:   ַהֶמּ ַער  ַשׁ ְבּ ב  ַהּיֹוֵשׁ הּוִדי,  ַהְיּ ַכי  ְלָמְרֳדּ ֵכן 

ָהָמן  ח  ַקּ ַוִיּ יא    . ְרָתּ ַבּ ִדּ ר  ֲאֶשׁ ל  ִמכֹּ ָבר,  ָדּ ל  ֵפּ ַאל–ַתּ

ָכי;  ֶאת–ָמְרֳדּ ׁש  ְלֵבּ ַוַיּ ְוֶאת–ַהּסּוס,  בּוׁש  ֶאת–ַהְלּ

ָכה  ָכּ ְלָפָניו,  ְקָרא  ַוִיּ ָהִעיר,  ְרחֹוב  ִבּ יֵבהּו,  ְרִכּ ַוַיּ

ב  ָשׁ ַוָיּ יב  יָקרֹו.   ִבּ ָחֵפץ  ֶלְך  ַהֶמּ ר  ֲאֶשׁ ָלִאיׁש  ֵיָעֶשׂה 

יתֹו,  ִנְדַחף ֶאל–ֵבּ ְוָהָמן  ֶלְך;  ַהֶמּ ַער  ַכי, ֶאל–ַשׁ ָמְרֳדּ

ּתֹו,  ִאְשׁ ְלֶזֶרׁש  ָהָמן  ר  ַוְיַסֵפּ יג  רֹאׁש.   ַוֲחפּוי  ָאֵבל 

אְמרּו  ַויֹּ ָקָרהּו;  ר  ל–ֲאֶשׁ ָכּ ֵאת,  ּוְלָכל–אֲֹהָביו, 

הּוִדים  ַהְיּ ַרע  ִמֶזּ ִאם  ּתֹו,  ִאְשׁ ְוֶזֶרׁש  ֲחָכָמיו  לֹו 

ֹלא–תּוַכל  ְלָפָניו  ל  ִלְנפֹּ ַהִחּלֹוָת  ר  ֲאֶשׁ ַכי  ָמְרֳדּ

ִרים  ְמַדְבּ עֹוָדם  יד  ְלָפָניו.   ּפֹול,  ִתּ י–ָנפֹול  לֹו––ִכּ

ְלָהִביא  ְבִהלּו  ַוַיּ יעּו;  ִהִגּ ֶלְך  ַהֶמּ ְוָסִריֵסי  ִעּמֹו, 

ר. ֶאְסֵתּ ר–ָעְשָׂתה  ֲאֶשׁ ה  ֶתּ ְשׁ ֶאל–ַהִמּ ֶאת–ָהָמן, 
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פרק ז
ר  ִעם–ֶאְסֵתּ ּתֹות  ִלְשׁ ְוָהָמן,  ֶלְך  ַהֶמּ בֹא  ַוָיּ א 

ִני,  ּיֹום ַהֵשּׁ ם ַבּ ר ַגּ ֶלְך ְלֶאְסֵתּ אֶמר ַהֶמּ ה.  ב ַויֹּ ְלָכּ ַהַמּ

ה,  ְלָכּ ַהַמּ ר  ֶאְסֵתּ ֵאָלֵתְך  ִין––ַמה–ְשּׁ ַהַיּ ה  ֵתּ ִמְשׁ ְבּ

ְלכּות,  ַהַמּ ַעד–ֲחִצי  ֵתְך  ָשׁ ָקּ ּוַמה–ַבּ ָלְך;  ֵתן  ְוִתָנּ

אַמר––ִאם– ַותֹּ ה,  ְלָכּ ַהַמּ ר  ֶאְסֵתּ ַען  ַוַתּ ג  ְוֵתָעׂש.  

ֶלְך טֹוב:   ֶלְך, ְוִאם–ַעל–ַהֶמּ ֵעיֶניָך ַהֶמּ ָמָצאִתי ֵחן ְבּ

י  ִכּ ד  ִתי.   ָשׁ ַבָקּ ְבּ י  ְוַעִמּ ֵאָלִתי,  ְשׁ ִבּ י  ַנְפִשׁ ֶתן–ִלי  ָנּ ִתּ

ד; ְוִאּלּו  ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבּ י, ְלַהְשׁ ְרנּו ֲאִני ְוַעִמּ ִנְמַכּ

ֵאין  י  י––ִכּ ִתּ ֶהֱחַרְשׁ ְרנּו,  ִנְמַכּ ָפחֹות  ְוִלְשׁ ַלֲעָבִדים 

ֶלְך  ַהֶמּ אֶמר  ַויֹּ ה  }ס{   ֶלְך.   ַהֶמּ ֵנֶזק  ְבּ ֶוה,  שֹׁ ר  ַהָצּ

הּוא  ִמי  ה:   ְלָכּ ַהַמּ ר  ְלֶאְסֵתּ אֶמר  ַויֹּ ֵורֹוׁש,  ֲאַחְשׁ

ן.   ֵכּ ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  ר–ְמָלאֹו  ֲאֶשׁ הּוא,  ְוֵאי–ֶזה  ֶזה 

ָהָרע  ָהָמן  ְואֹוֵיב,  ַצר  ר––ִאיׁש  ֶאְסֵתּ אֶמר  ַותֹּ ו 

ז  ה.   ְלָכּ ְוַהַמּ ֶלְך  ַהֶמּ ְפֵני  ִמִלּ ִנְבַעת,  ְוָהָמן  ה;  ַהֶזּ

ת,  ַנּ ֶאל–ִגּ ִין,  ַהַיּ ה  ֵתּ ְשׁ ִמִמּ ֲחָמתֹו,  ַבּ ָקם  ֶלְך  ְוַהֶמּ

ר  ֵמֶאְסֵתּ ַעל–ַנְפׁשֹו  ׁש  ְלַבֵקּ ָעַמד,  ְוָהָמן  יָתן;  ַהִבּ

ָהָרָעה  ֵאָליו  י–ָכְלָתה  ִכּ ָרָאה,  י  ה––ִכּ ְלָכּ ַהַמּ

ֶאל– יָתן  ַהִבּ ת  ַנּ ִמִגּ ב  ָשׁ ֶלְך  ְוַהֶמּ ח  ֶלְך.   ַהֶמּ ֵמֵאת 

ר  ֲאֶשׁ ה  ָטּ ַעל–ַהִמּ נֵֹפל  ְוָהָמן  ִין,  ַהַיּ ה  ֵתּ ִמְשׁ ית  ֵבּ

ֶאת– ִלְכּבֹוׁש  ֲהַגם  ֶלְך,  ַהֶמּ אֶמר  ַויֹּ ָעֶליָה,  ר  ֶאְסֵתּ

ֶלְך,  ַהֶמּ י  ִמִפּ ָיָצא  ָבר,  ַהָדּ ִית;  ָבּ ַבּ י  ִעִמּ ה  ְלָכּ ַהַמּ

ִמן– ֶאָחד  ַחְרבֹוָנה  אֶמר  ַויֹּ ט  ָחפּו.   ָהָמן,  ּוְפֵני 

ר– ֲאֶשׁ ה–ָהֵעץ  ִהֵנּ ם  ַגּ ֶלְך,  ַהֶמּ ִלְפֵני  ִריִסים  ַהָסּ

ֶלְך  ַעל–ַהֶמּ ר–טֹוב  ֶבּ ִדּ ר  ֲאֶשׁ ַכי  ְלָמְרֳדּ ָהָמן  ָעָשׂה 

אֶמר  ַויֹּ ה;  ַאָמּ ים  ֲחִמִשּׁ  , בַֹהּ ָהָמן––ָגּ ֵבית  ְבּ עֵֹמד 

ְתלּו, ֶאת–ָהָמן, ַעל–ָהֵעץ,  ַוִיּ י  ֻלהּו ָעָליו.   ְתּ ַהֶּמֶלְך, 

}ס{ ָכָכה.   ָשׁ ֶלְך,  ַהֶמּ ַוֲחַמת  ָכי;  ְלָמְרֳדּ ר–ֵהִכין  ֲאֶשׁ

פרק ח
ר  ְלֶאְסֵתּ ֵורֹוׁש  ֲאַחְשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ָנַתן  ַההּוא,  ּיֹום  ַבּ א 

היהודיים  צֵֹרר  ָהָמן,  ית  ֶאת–ֵבּ ה,  ְלָכּ ַהַמּ

יָדה  י–ִהִגּ ֶלְך––ִכּ א ִלְפֵני ַהֶמּ ַכי, ָבּ הּוִדים(; ּוָמְרֳדּ )ַהְיּ

ֶאת– ֶלְך  ַהֶמּ ַסר  ַוָיּ ב  הּוא–ָלּה.   ַמה  ר,  ֶאְסֵתּ

ָכי;  ְלָמְרֳדּ ָנּה,  ְתּ ַוִיּ ֵמָהָמן,  ֶהֱעִביר  ר  ֲאֶשׁ ְעּתֹו,  ַטַבּ

}ס{  ָהָמן.   ית  ַעל–ֵבּ ַכי,  ֶאת–ָמְרֳדּ ר  ֶאְסֵתּ ֶשׂם   ַוָתּ

ל, ִלְפֵני  פֹּ ֶלְך, ַוִתּ ר ִלְפֵני ַהֶמּ ַדֵבּ ר, ַוְתּ ג ַוּתֹוֶסף ֶאְסֵתּ

ֶאת–ָרַעת  ְלַהֲעִביר  ן–לֹו,  ְתַחֶנּ ַוִתּ ְבְּך  ַוֵתּ ַרְגָליו; 

ַעל– ב  ָחַשׁ ר  ֲאֶשׁ ַמֲחַׁשְבּתֹו,  ְוֵאת  ָהֲאָגִגי,  ָהָמן 

ְרִבט  ַשׁ ֵאת  ר,  ְלֶאְסֵתּ ֶלְך  ַהֶמּ ט  ַוּיֹוֶשׁ ד  הּוִדים.   ַהְיּ

ה  ֶלְך.   ַהֶמּ ִלְפֵני  ֲעמֹד  ַוַתּ ר,  ֶאְסֵתּ ָקם  ַוָתּ ָהב;  ַהָזּ

ֵחן  ְוִאם–ָמָצאִתי  טֹוב  ֶלְך  ִאם–ַעל–ַהֶמּ אֶמר  ַותֹּ

ֲאִני,  ְוטֹוָבה  ֶלְך,  ַהֶמּ ִלְפֵני  ָבר  ַהָדּ ר  ְוָכֵשׁ ְלָפָניו, 

ֶבת  ַמֲחֶשׁ ָפִרים,  ֶאת–ַהְסּ יב  ְלָהִשׁ ֵתב  ֵעיָניו––ִיָכּ ְבּ

ד  ְלַאֵבּ ַתב  ָכּ ר  ֲאֶשׁ ָהֲאָגִגי,  ָדָתא  ן–ַהְמּ ֶבּ ָהָמן 

י  ִכּ ו  ֶלְך.   ַהֶמּ ָכל–ְמִדינֹות  ְבּ ר  ֲאֶשׁ הּוִדים,  ֶאת–ַהְיּ

ר–ִיְמָצא ֶאת– ָרָעה, ֲאֶשׁ ֵאיָכָכה אּוַכל, ְוָרִאיִתי, ָבּ

י.   מֹוַלְדִתּ ָאְבַדן  ְבּ ְוָרִאיִתי,  אּוַכל  ְוֵאיָכָכה  י;  ַעִמּ

ה,  ְלָכּ ר ַהַמּ ֵורֹׁש ְלֶאְסֵתּ ֶלְך ֲאַחְשׁ אֶמר ַהֶמּ ַויֹּ ז  }ס{  

י  ָנַתִתּ ֵבית–ָהָמן  ה  ִהֵנּ הּוִדי:   ַהְיּ ַכי  ּוְלָמְרֳדּ

ַלח  ר–ָשׁ ֲאֶשׁ ַעל–ָהֵעץ––ַעל  לּו  ָתּ ְואֹתֹו  ר,  ְלֶאְסֵתּ

ַעל– ְתבּו  ִכּ ם  ְוַאֶתּ ח  הּוִדים(.   ְיּ )ַבּ ביהודיים  ָידֹו, 

ְוִחְתמּו,  ֶלְך,  ַהֶמּ ם  ֵשׁ ְבּ ֵעיֵניֶכם,  ְבּ ּטֹוב  ַכּ הּוִדים  ַהְיּ

ם– ֵשׁ ְבּ ב  ר–ִנְכָתּ ֲאֶשׁ י–ְכָתב  ִכּ ֶלְך:   ַהֶמּ ַעת  ַטַבּ ְבּ

יב.   ְלָהִשׁ ֶלְך––ֵאין  ַהֶמּ ַעת  ַטַבּ ְבּ ְוַנְחּתֹום  ֶלְך,  ַהֶמּ

חֶֹדׁש  ַבּ ֵעת–ַהִהיא  ָבּ ֶלְך  סְֹפֵרי–ַהֶמּ ְראּו  ָקּ ַוִיּ ט 

ְוֶעְשִׂרים  ה  לֹוָשׁ ְשׁ ִבּ ִסיָון,  הּוא–חֶֹדׁש  י  ִליִשׁ ַהְשּׁ

הּוִדים  ַכי ֶאל–ַהְיּ ה ָמְרֳדּ ר–ִצָוּ ָכל–ֲאֶשׁ ֵתב ְכּ ָכּ ּבֹו, ַוִיּ

ִדינֹות  ַהְמּ ְוָשֵׂרי  חֹות  ִנים–ְוַהַפּ ְרְפּ ַדּ ָהֲאַחְשׁ ְוֶאל 

ּוֵמָאה  ְוֶעְשִׂרים  ַבע  ֶשׁ ְוַעד–ּכּוׁש  ֵמהֹּדּו  ר  ֲאֶשׁ

נֹו;  ְלשֹׁ ְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִכּ ְמִדיָנה, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִכּ

ב,  ְכתֹּ ַוִיּ י  ְוִכְלׁשֹוָנם.   ְכָתָבם,  הּוִדים––ִכּ ְוֶאל–ַהְיּ

ֶלְך;  ַעת ַהֶמּ ַטַבּ ם, ְבּ ְחתֹּ ַוַיּ ֵורֹׁש,  ֶלְך ֲאַחְשׁ ם ַהֶמּ ֵשׁ ְבּ

ּסּוִסים רְֹכֵבי ָהֶרֶכׁש,  ַיד ָהָרִצים ַבּ ַלח ְסָפִרים ְבּ ְשׁ ַוִיּ

ָנַתן  ר  ֲאֶשׁ יא  ִכים.   ָהַרָמּ ֵני,  ָרִנים––ְבּ ְתּ ָהֲאַחְשׁ

ֵהל  ְלִהָקּ ָכל–ִעיר–ָוִעיר,  ְבּ ר  ֲאֶשׁ הּוִדים  ַלְיּ ֶלְך  ַהֶמּ

ד  ּוְלַאֵבּ ְוַלֲהרֹג  ִמיד  ם––ְלַהְשׁ ַעל–ַנְפָשׁ ְוַלֲעמֹד 

ים;  ִרים אָֹתם, ַטף ְוָנִשׁ ל–ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהָצּ ֶאת–ָכּ

ֶלְך  ָכל–ְמִדינֹות ַהֶמּ יֹום ֶאָחד, ְבּ ָלָלם, ָלבֹוז.  יב ְבּ ּוְשׁ

ֵנים– ְשׁ ְלחֶֹדׁש  ָעָשׂר  ה  לֹוָשׁ ְשׁ ֵורֹוׁש––ִבּ ֲאַחְשׁ

ֵתן  ָתב, ְלִהָנּ ֶגן ַהְכּ ְתֶשׁ ָעָשׂר, הּוא–חֶֹדׁש ֲאָדר.  יג ַפּ

ים;  ְלָכל–ָהַעִמּ לּוי,  ָגּ ּוְמִדיָנה,  ָכל–ְמִדיָנה  ְבּ ת  ָדּ

)ֲעִתיִדים(  עתודים  הּוִדים(  )ַהְיּ היהודיים  ְוִלְהיֹות 

רְֹכֵבי  ָהָרִצים  יד  ֵמאְֹיֵביֶהם.   ֵקם  ְלִהָנּ ה,  ַהֶזּ ַלּיֹום 

ּוְדחּוִפים,  ְמבָֹהִלים  ָיְצאּו  ָרִנים,  ְתּ ָהֲאַחְשׁ ָהֶרֶכׁש, 

יָרה.  }ס{  ן ַהִבּ ׁשּוַשׁ ָנה, ְבּ ִנְתּ ת  ְוַהָדּ ֶלְך;  ְדַבר ַהֶמּ  ִבּ

ַמְלכּות  ְלבּוׁש  ִבּ ֶלְך,  ַהֶמּ ְפֵני  ִמִלּ ָיָצא  ַכי  ּוָמְרֳדּ טו 

ּבּוץ  ְוַתְכִריְך  דֹוָלה,  ְגּ ָזָהב  ַוֲעֶטֶרת  ָוחּור,  ֵכֶלת  ְתּ

טז  ְוָשֵׂמָחה.   ָצֲהָלה  ן,  ׁשּוָשׁ ְוָהִעיר  ָמן;  ְוַאְרָגּ

יז  ִויָקר.   ן,  ְוָשׂשֹׂ ְוִשְׂמָחה,  אֹוָרה  ָהְיָתה  הּוִדים,  ַלְיּ

ְמקֹום  ָוִעיר,  ּוְבָכל–ִעיר  ּוְמִדיָנה  ּוְבָכל–ְמִדיָנה 

ְוָשׂׂשֹון  ִשְׂמָחה  יַע,  ַמִגּ ְוָדתֹו  ֶלְך  ַבר–ַהֶמּ ְדּ ר  ֲאֶשׁ

י ָהָאֶרץ,  ים ֵמַעֵמּ ה ְויֹום טֹוב; ְוַרִבּ ֶתּ הּוִדים, ִמְשׁ ַלְיּ

ֲעֵליֶהם. הּוִדים,  ַחד–ַהְיּ ַפּ י–ָנַפל  ִמְתַיֲהִדים––ִכּ

פרק ט
ה  לֹוָשׁ ְשׁ ֵנים ָעָשׂר חֶֹדׁש הּוא–חֶֹדׁש ֲאָדר, ִבּ א ּוִבְשׁ

ְוָדתֹו,  ֶלְך  ַבר–ַהֶמּ ְדּ יַע  ִהִגּ ר  ֲאֶשׁ ּבֹו,  יֹום  ָעָשׂר 

הּוִדים  ַהְיּ אְֹיֵבי  רּו  ִשְׂבּ ר  ֲאֶשׁ ּיֹום,  ַבּ ְלֵהָעׂשֹות:  

ְלטּו  ִיְשׁ ר  ֲאֶשׁ הּוא,  ְוַנֲהפֹוְך  ֶהם,  ָבּ לֹוט  ִלְשׁ

הּוִדים  ַהְיּ ִנְקֲהלּו  ב  שְֹׂנֵאיֶהם.   ְבּ ה  ֵהָמּ הּוִדים  ַהְיּ

ֵורֹוׁש,  ֲאַחְשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ָכל–ְמִדינֹות  ְבּ ָעֵריֶהם,  ְבּ

ֹלא–ָעַמד  ְוִאיׁש  ָרָעָתם;  י  ְמַבְקֵשׁ ִבּ ָיד,  ֹלַח  ִלְשׁ

ג  ים.   ל–ָהַעִמּ ַעל–ָכּ ם  ְחָדּ ַפּ י–ָנַפל  ִכּ ִלְפֵניֶהם, 

חֹות,  ְוַהַפּ ִנים  ְרְפּ ַדּ ְוָהֲאַחְשׁ ִדינֹות  ַהְמּ ְוָכל–ָשֵׂרי 

ֶאת– ִׂאים,  ֶלְך––ְמַנְשּ ַלֶמּ ר  ֲאֶשׁ ָלאָכה  ַהְמּ ְועֵֹשׂי 

ד  ֲעֵליֶהם.   ַכי,  ַחד–ָמְרֳדּ ַפּ י–ָנַפל  ִכּ הּוִדים:   ַהְיּ

הֹוֵלְך  ְמעֹו  ְוָשׁ ֶלְך,  ַהֶמּ ֵבית  ְבּ ַכי  ָמְרֳדּ י–ָגדֹול  ִכּ

ַכי, הֹוֵלְך ְוָגדֹול.   י–ָהִאיׁש ָמְרֳדּ ִדינֹות:  ִכּ ָכל–ַהְמּ ְבּ

ְוֶהֶרג  ת–ֶחֶרב  ָכל–אְֹיֵביֶהם, ַמַכּ ְבּ הּוִדים  ַהְיּ ּכּו  ַוַיּ ה 

ן  ּוְבׁשּוַשׁ ו  ְרצֹוָנם.   ִכּ ְבשְֹׂנֵאיֶהם,  ֲעׂשּו  ַוַיּ ְוַאְבָדן; 

ד––ֲחֵמׁש ֵמאֹות,  }ר{ הּוִדים ְוַאֵבּ יָרה, ָהְרגּו ַהְיּ  ַהִבּ

ְוֵאת  }ר{זִאיׁש.  }ס{
ָתא  }ס{ ְנָדּ ְרַשׁ ְוֵאת  }ר{ַפּ

ְלפֹון,  }ס{ ְוֵאת  }ר{ַדּ
ָתא.  }ס{ ְוֵאת  }ר{חַאְסָפּ

ְוֵאת  }ר{ּפֹוָרָתא  }ס{
ְוֵאת  }ר{ֲאַדְלָיא,  }ס{

ְוֵאת  }ר{טֲאִריָדָתא.  }ס{
א  }ס{ ָתּ ְרַמְשׁ ְוֵאת  }ר{ַפּ

ְוֵאת  }ר{ֲאִריַסי,  }ס{
ְוֵאת  }ר{ֲאִריַדי  }ס{
ֲעֶשֶׂרת  }ר{יַוְיָזָתא.  }ס{

הּוִדים––ָהָרגּו;  ַהְיּ צֵֹרר  ָדָתא,  ן–ַהְמּ ֶבּ ָהָמן  ֵני  ְבּ

א  ּיֹום ַההּוא, ָבּ ְלחּו, ֶאת–ָיָדם.  יא ַבּ ה––ֹלא ָשׁ ָזּ ּוַבִבּ

ֶלְך.   ַהֶמּ יָרה––ִלְפֵני  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ ַהֲהרּוִגים  ר  ִמְסַפּ

ן  ׁשּוַשׁ ְבּ ה,  ְלָכּ ַהַמּ ר  ְלֶאְסֵתּ ֶלְך  ַהֶמּ אֶמר  ַויֹּ יב 

ִאיׁש  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ד  ְוַאֵבּ הּוִדים  ַהְיּ ָהְרגּו  יָרה  ַהִבּ

ֶלְך,  ַהֶמּ ְמִדינֹות  ָאר  ְשׁ ֵני–ָהָמן––ִבּ ְבּ ֲעֶשֶׂרת  ְוֵאת 

ֵתְך  ָשׁ ָקּ ֵתן ָלְך, ּוַמה–ַבּ ֵאָלֵתְך ְוִיָנּ ֶמה ָעׂשּו; ּוַמה–ְשּׁ

ֶלְך  ִאם–ַעל–ַהֶמּ ר,  ֶאְסֵתּ אֶמר  ַותֹּ יג  ְוֵתָעׂש.   עֹוד 

ן,  ׁשּוָשׁ ְבּ ר  ֲאֶשׁ הּוִדים  ַלְיּ ם–ָמָחר  ַגּ ֵתן  טֹוב––ִיָנּ

ֵני–ָהָמן, ִיְתלּו  ְבּ ָדת ַהּיֹום; ְוֵאת ֲעֶשֶׂרת  ְכּ ַלֲעׂשֹות 

ֵתן  ָנּ ַוִתּ ן,  ֵכּ ְלֵהָעׂשֹות  ֶלְך  ַהֶמּ אֶמר  ַויֹּ יד  ַעל–ָהֵעץ.  

טו  לּו.   ָתּ ֵני–ָהָמן,  ְבּ ֲעֶשֶׂרת  ְוֵאת  ן;  ׁשּוָשׁ ְבּ ת  ָדּ

ם  ַגּ ן,  ׁשּוָשׁ ר–ְבּ ֲאֶשׁ הּוִדים(  )ַהְיּ היהודיים  ֲהלּו  ָקּ ַוִיּ

ן,  ַהְרגּו ְבׁשּוָשׁ ַוַיּ ָעה ָעָשׂר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר,  יֹום ַאְרָבּ ְבּ

ֶאת– ְלחּו,  ָשׁ ה––ֹלא  ָזּ ּוַבִבּ ִאיׁש;  ֵמאֹות  ֹלׁש  ְשׁ

ֶלְך  ַהֶמּ ְמִדינֹות  ִבּ ר  ֲאֶשׁ הּוִדים  ַהְיּ ָאר  ּוְשׁ טז  ָיָדם.  

ְוָהרֹוג  ֵמאְֹיֵביֶהם,  ְונֹוַח  ם,  ַעל–ַנְפָשׁ ְוָעמֹד  ִנְקֲהלּו 

ה––ֹלא  ָזּ ּוַבִבּ ָאֶלף;  ְבִעים  ְוִשׁ ה  ֲחִמָשּׁ שְֹׂנֵאיֶהם,  ְבּ

ְלחֶֹדׁש  ָעָשׂר,  ה  לֹוָשׁ יֹום–ְשׁ ְבּ יז  ֶאת–ָיָדם.   ְלחּו,  ָשׁ

יֹום  אֹתֹו,  ְוָעשֹׂה  ּבֹו,  ָעָשׂר  ָעה  ַאְרָבּ ְבּ ְונֹוַח,  ֲאָדר; 

ר– הּוִדים( ֲאֶשׁ ה ְוִשְׂמָחה.  יח והיהודיים )ְוַהְיּ ֶתּ ִמְשׁ

ָעה  ּוְבַאְרָבּ ּבֹו,  ָעָשׂר  ה  לֹוָשׁ ְשׁ ִבּ ִנְקֲהלּו  ן,  ׁשּוָשׁ ְבּ

ה ָעָשׂר ּבֹו, ְוָעשֹׂה אֹתֹו, יֹום  ֲחִמָשּׁ ָעָשׂר, ּבֹו; ְונֹוַח, ַבּ

הפרוזים  הּוִדים  ַהְיּ ן  ַעל–ֵכּ יט  ְוִשְׂמָחה.   ה  ֶתּ ִמְשׁ

ֵאת  ָרזֹות––עִֹשׂים  ַהְפּ ָעֵרי  ְבּ ִבים  ְשׁ ַהיֹּ ָרִזים(,  )ַהְפּ

ה  ֶתּ ּוִמְשׁ ִשְׂמָחה  ֲאָדר,  ְלחֶֹדׁש  ָעָשׂר  ָעה  ַאְרָבּ יֹום 

ב  ְכתֹּ ַוִיּ כ  ֹלַח ָמנֹות, ִאיׁש ְלֵרֵעהּו.   ְויֹום טֹוב; ּוִמְשׁ

ְסָפִרים  ַלח  ְשׁ ַוִיּ ה;  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ֶאת–ַהְדּ ַכי,  ָמְרֳדּ

ֶלְך  ַהֶמּ ָכל–ְמִדינֹות  ְבּ ר  ֲאֶשׁ הּוִדים,  ל–ַהְיּ ֶאל–ָכּ

ם,  ְלַקֵיּ כא  ְוָהְרחֹוִקים.   רֹוִבים,  ֵורֹוׁש––ַהְקּ ֲאַחְשׁ

ָעָשׂר  ָעה  ַאְרָבּ יֹום  ֵאת  עִֹשׂים  ֲעֵליֶהם––ִלְהיֹות 

ָכל– ְבּ ּבֹו:   ָעָשׂר  ה  יֹום–ֲחִמָשּׁ ְוֵאת  ֲאָדר,  ְלחֶֹדׁש 

הּוִדים  ר–ָנחּו ָבֶהם ַהְיּ ִמים, ֲאֶשׁ ָיּ ָנה.  כב ַכּ ָנה, ְוָשׁ ָשׁ

גֹון  ִמָיּ ָלֶהם  ְך  ֶנְהַפּ ר  ֲאֶשׁ ְוַהחֶֹדׁש  ֵמאְֹיֵביֶהם, 

ְלִשְׂמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב; ַלֲעׂשֹות אֹוָתם, ְיֵמי 

ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ָמנֹות  ֹלַח  ּוִמְשׁ ְוִשְׂמָחה,  ה  ֶתּ ִמְשׁ

ֵאת  הּוִדים,  ַהְיּ ל,  ְוִקֵבּ כג  ָלֶאְביִֹנים.   נֹות  ּוַמָתּ

ַכי,  ָמְרֳדּ ַתב  ֲאֶׁשר–ָכּ ְוֵאת  ַלֲעׂשֹות;  ר–ֵהֵחּלּו,  ֲאֶשׁ

ל– ָדָתא ָהֲאָגִגי, צֵֹרר ָכּ ן–ַהְמּ י ָהָמן ֶבּ ֲאֵליֶהם.  כד ִכּ

ל  ְוִהִפּ ָדם;  ְלַאְבּ הּוִדים,  ַעל–ַהְיּ ב  הּוִדים––ָחַשׁ ַהְיּ

ּוְבבָֹאּה,  כה  ָדם.   ּוְלַאְבּ ם  ְלֻהָמּ ַהּגֹוָרל,  הּוא  ּפּור 

ְבּתֹו  ַמֲחַשׁ ָיׁשּוב  ֶפר,  ִעם–ַהֵסּ ָאַמר  ֶלְך,  ַהֶמּ ִלְפֵני 

ַעל–רֹאׁשֹו;  הּוִדים  ַעל–ַהְיּ ב  ר–ָחַשׁ ֲאֶשׁ ָהָרָעה 

ָקְראּו  ן  ַעל–ֵכּ כו  ָניו, ַעל–ָהֵעץ.   ְוֶאת–ָבּ ְוָתלּו אֹתֹו 

ן,  ַהּפּור––ַעל–ֵכּ ם  ַעל–ֵשׁ פּוִרים,  ה  ָהֵאֶלּ ִמים  ַלָיּ

ַעל– ּוָמה–ָראּו  את;  ַהזֹּ ֶרת  ָהִאֶגּ ְבֵרי  ל–ִדּ ַעל–ָכּ

לּו(  )ְוִקְבּ מּו וקבל  ִקְיּ כז  ֲאֵליֶהם.   יַע  ִהִגּ ּוָמה  ָכה,  ָכּ

ְלִוים  ל–ַהִנּ ָכּ ְוַעל  ְוַעל–ַזְרָעם  ֲעֵליֶהם  הּוִדים  ַהְיּ

ֵני  ְשׁ ֵאת  עִֹשׂים  ַיֲעבֹור––ִלְהיֹות  ְוֹלא  ֲעֵליֶהם, 

ָנה,  ָכל–ָשׁ ְבּ ם:   ְוִכְזַמָנּ ְכָתָבם  ִכּ ה,  ָהֵאֶלּ ִמים  ַהָיּ

ָכל– ְבּ ְוַנֲעִשׂים  ִרים  ִנְזָכּ ה  ָהֵאֶלּ ִמים  ְוַהָיּ כח  ָנה.   ְוָשׁ

ּוְמִדיָנה,  ְמִדיָנה  ָחה,  ָפּ ּוִמְשׁ ָחה  ָפּ ִמְשׁ ָודֹור,  ּדֹור 

ַיַעְברּו  ֹלא  ה,  ָהֵאֶלּ ַהּפּוִרים  ִויֵמי  ָוִעיר;  ְוִעיר 

}ס{  ְרָעם.   ִמַזּ ֹלא–ָיסּוף  ְוִזְכָרם,  הּוִדים,  ַהְיּ  ִמּתֹוְך 

ַכי  ה ַבת–ֲאִביַחִיל, ּוָמְרֳדּ ְלָכּ ר ַהַמּ ב ֶאְסֵתּ ְכתֹּ כט ַוִתּ

ֶרת  ִאֶגּ ֵאת  ם,  ְלַקֵיּ ֶקף:   ל–תֹּ הּוִדי––ֶאת–ָכּ ַהְיּ

ֶאל– ְסָפִרים  ַלח  ְשׁ ַוִיּ ל  ִנית.   את––ַהֵשּׁ ַהזֹּ ִרים  ַהֻפּ

ַבע ְוֶעְשִׂרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה–– הּוִדים, ֶאל–ֶשׁ ל–ַהְיּ ָכּ

לא  ֶוֱאֶמת.   לֹום,  ָשׁ ְבֵרי  ִדּ ֵורֹוׁש:   ֲאַחְשׁ ַמְלכּות, 

ר  ֲאֶשׁ ַכּ יֶהם,  ְזַמֵנּ ִבּ ה  ָהֵאֶלּ ִרים  ַהֻפּ ֶאת–ְיֵמי  ם  ְלַקֵיּ

ה,  ְלָכּ ַהַמּ ר  ְוֶאְסֵתּ הּוִדי  ַהְיּ ַכי  ָמְרֳדּ ֲעֵליֶהם  ם  ִקַיּ

ְבֵרי  ִדּ ְוַעל–ַזְרָעם:   ם,  ַעל–ַנְפָשׁ מּו  ִקְיּ ר  ְוַכֲאֶשׁ

ם,  ר––ִקַיּ ֶאְסֵתּ ּוַמֲאַמר  לב  ְוַזֲעָקָתם.   ַהּצֹומֹות, 

}ס{ ֶפר.   ֵסּ ַבּ ב,  ְוִנְכָתּ ה;  ָהֵאֶלּ ִרים  ַהֻפּ ְבֵרי  ִדּ

פרק י
ַעל– ַמס  ֵורֹׁש(  )ֲאַחְשׁ אחשרש  ֶלְך  ַהֶמּ ֶשׂם  ַוָיּ א 

ם.  ב ְוָכל–ַמֲעֵשׂה ָתְקּפֹו, ּוְגבּוָרתֹו,  י ַהָיּ ָהָאֶרץ, ְוִאֵיּ

ֶלְך––ֲהלֹוא– לֹו ַהֶמּ ְדּ ר ִגּ ַכי, ֲאֶשׁ ת ָמְרֳדּ ֻדַלּ ת ְגּ ּוָפָרַשׁ

ְלַמְלֵכי,  ִמים,  ַהָיּ ְבֵרי  ִדּ ַעל–ֵסֶפר  תּוִבים,  ְכּ ֵהם 

ֶלְך  ַלֶמּ ֶנה  ִמְשׁ הּוִדי,  ַהְיּ ַכי  ָמְרֳדּ י  ִכּ ג  ּוָפָרס.   ָמַדי 

ֶאָחיו–– ְלרֹב  ְוָרצּוי  הּוִדים,  ַלְיּ ְוָגדֹול  ֵורֹוׁש,  ֲאַחְשׁ

}ש{ ְלָכל–ַזְרעֹו.   לֹום  ָשׁ ְודֵֹבר  ְלַעּמֹו,  טֹוב  ֵרׁש  דֹּ

העולם  מלך  א-להינו  י-י  אתה  ברוך 
את  והנוקם  דיננו  את  והדן  ריבנו,  את  הרב 
נפשנו,  אויבי  לכל  גמול  והמשלם  נקמתנו, 
הנפרע  י-י,  אתה  ברוך  מצרינו,  לנו  והנפרע 
המושיע הא-ל  צריהם,  מכל  ישראל  לעמו 

סקופ:
מרדכי היהודי 
הוא הדוד של 

המלכה

המלך מאפשר 
למרדכי ואסתר 
להוציא פקודות 

חדשות

קביעת חג, 
משתה ושמחה 

לדורות

"ליהודים היתה 
אורה ושמחה..."

סוף טוב
הכל טוב...

עשרת בני המן 
הולכים בדרכי 

אביהם...
לתליה

אסתר 
מתחננת למלך 

שיבטל את 
הגזירה

המלך לא 
מצליח להרגע 
ופוקד לתלות 

את המן

אסתר מבקשת 
יום הארכה 

למלחמה

אסתר חושפת 
בפני המלך את 

תכניות המן

"ונהפוך הוא" – 
במקום השמדת 

היהודים... 
מלחמת נצחון 

ליהודים!

פרסום הנס 
בתפוצה רחבה

ברכות שלאחר המגילה



היו שותפים  באחדותה ובשמירת זהותה היהודית של מדינת ישראל

צהר מבטיחה את עתידה היהודי של מדינת ישראל

            בר מצווה
 ליווי והדרכה של בני מצווה 
 ומשפחותיהם עם מדריכים של צהר 
לקראת טקס מרגש, ערכי ומלא משמעות.

     בת מצווה
סדרת מפגשים אישיים וחוייתים עם מדריכת 
בת מצווה של צהר, שמתכוננת יחד עם הנערה 
לקראת מעבר משמעותי מילדות לבגרות.

           חגים
 מעל 185,000 משתתפים חוגגים עמנו 
 במנייני תפילה בחגי ישראל בכל רחבי 
 הארץ באוירה מאירת פנים ומכילה ומחזקים 
את הקשר עם המורשת.

שורשים
 מעל 50,000 עולים הוכיחו את יהדותם ובזכות זה 
שמרו על זהותם היהודית ועל חלקם בשרשרת הדורות.

חתונה יהודית
מעל ל-105,000 חתנים וכלות 

 שאינם דתיים בחרו בטקס נישואין 
הלכתי משמעותי במקום טקס אזרחי.

מתנדבים
 למעלה מ- 1,100 מתנדבים 

המקדישים מזמנם היקר למען עם ישראל.

מדיניות ציבורית
 קידום חקיקה ברוח ערכי היהדות וסיוע לחברי כנסת 

בהגשת חוקים המשקפים רוח זו.

הסכמאהבה
 הסכם קדם נישואין למניעת עגינות 
 שמבוסס על ערכי שויון וכבוד 
וזוכה להכרה הלכתית ומשפטית.

צהר לאבלים
רבני צהר מלווים בהתנדבות 

משפחות אבלים לקראת ההלוויה, במהלכה 
ובתקופה שאחריה. תומכים. מסייעים. ומלווים.

כור ז י

כשרות
מערך כשרות בפריסה ארצית

למעלה מ-10 מיליון מנות כשרות נוספות בשנה 
בבתי אוכל בישראל. 

+105,000

ברית מילה ופדיון הבן
• הכנסתו של הבן בבריתו של אברהם אבינו בטקס משמעותי ומרגש.

• עריכת הטקס הנדיר והמרגש של פדיון הבן עם כהנים מתנדבים של צהר.

חדש!

הנהגה רבנית קשובה
מועצת רבני צהר היא פורום מרכזי לדיון בנושאים 

מהותים. החלטות המועצה משפיעות על עיצוב יחסי 
דת מדינה וחברה בישראל.
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+50,000

+185,000

+750

+2500

+1100

+1000

+3000

+110,000

40

+1300

היו שותפים  באחדותה ובשמירת זהותה היהודית של מדינת ישראל

צהר מבטיחה את עתידה היהודי של מדינת ישראל

            בר מצווה
 ליווי והדרכה של בני מצווה 
 ומשפחותיהם עם מדריכים של צהר 
לקראת טקס מרגש, ערכי ומלא משמעות.

     בת מצווה
סדרת מפגשים אישיים וחוייתים עם מדריכת 
בת מצווה של צהר, שמתכוננת יחד עם הנערה 
לקראת מעבר משמעותי מילדות לבגרות.

           חגים
 מעל 185,000 משתתפים חוגגים עמנו 
 במנייני תפילה בחגי ישראל בכל רחבי 
 הארץ באוירה מאירת פנים ומכילה ומחזקים 
את הקשר עם המורשת.

שורשים
 מעל 50,000 עולים הוכיחו את יהדותם ובזכות זה 
שמרו על זהותם היהודית ועל חלקם בשרשרת הדורות.

חתונה יהודית
מעל ל-105,000 חתנים וכלות 

 שאינם דתיים בחרו בטקס נישואין 
הלכתי משמעותי במקום טקס אזרחי.

מתנדבים
 למעלה מ- 1,100 מתנדבים 

המקדישים מזמנם היקר למען עם ישראל.

מדיניות ציבורית
 קידום חקיקה ברוח ערכי היהדות וסיוע לחברי כנסת 

בהגשת חוקים המשקפים רוח זו.

הסכמאהבה
 הסכם קדם נישואין למניעת עגינות 
 שמבוסס על ערכי שויון וכבוד 
וזוכה להכרה הלכתית ומשפטית.

צהר לאבלים
רבני צהר מלווים בהתנדבות 

משפחות אבלים לקראת ההלוויה, במהלכה 
ובתקופה שאחריה. תומכים. מסייעים. ומלווים.

כור ז י

כשרות
מערך כשרות בפריסה ארצית

למעלה מ-10 מיליון מנות כשרות נוספות בשנה 
בבתי אוכל בישראל. 

+105,000

ברית מילה ופדיון הבן
• הכנסתו של הבן בבריתו של אברהם אבינו בטקס משמעותי ומרגש.

• עריכת הטקס הנדיר והמרגש של פדיון הבן עם כהנים מתנדבים של צהר.

חדש!

הנהגה רבנית קשובה
מועצת רבני צהר היא פורום מרכזי לדיון בנושאים 

מהותים. החלטות המועצה משפיעות על עיצוב יחסי 
דת מדינה וחברה בישראל.
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היו שותפים  באחדותה ובשמירת זהותה היהודית של מדינת ישראל

צהר מבטיחה את עתידה היהודי של מדינת ישראל

            בר מצווה
 ליווי והדרכה של בני מצווה 
 ומשפחותיהם עם מדריכים של צהר 
לקראת טקס מרגש, ערכי ומלא משמעות.

     בת מצווה
סדרת מפגשים אישיים וחוייתים עם מדריכת 
בת מצווה של צהר, שמתכוננת יחד עם הנערה 
לקראת מעבר משמעותי מילדות לבגרות.

           חגים
 מעל 185,000 משתתפים חוגגים עמנו 
 במנייני תפילה בחגי ישראל בכל רחבי 
 הארץ באוירה מאירת פנים ומכילה ומחזקים 
את הקשר עם המורשת.

שורשים
 מעל 50,000 עולים הוכיחו את יהדותם ובזכות זה 
שמרו על זהותם היהודית ועל חלקם בשרשרת הדורות.

חתונה יהודית
מעל ל-105,000 חתנים וכלות 

 שאינם דתיים בחרו בטקס נישואין 
הלכתי משמעותי במקום טקס אזרחי.

מתנדבים
 למעלה מ- 1,100 מתנדבים 

המקדישים מזמנם היקר למען עם ישראל.

מדיניות ציבורית
 קידום חקיקה ברוח ערכי היהדות וסיוע לחברי כנסת 

בהגשת חוקים המשקפים רוח זו.

הסכמאהבה
 הסכם קדם נישואין למניעת עגינות 
 שמבוסס על ערכי שויון וכבוד 
וזוכה להכרה הלכתית ומשפטית.

צהר לאבלים
רבני צהר מלווים בהתנדבות 

משפחות אבלים לקראת ההלוויה, במהלכה 
ובתקופה שאחריה. תומכים. מסייעים. ומלווים.

כור ז י

כשרות
מערך כשרות בפריסה ארצית

למעלה מ-10 מיליון מנות כשרות נוספות בשנה 
בבתי אוכל בישראל. 

+105,000

ברית מילה ופדיון הבן
• הכנסתו של הבן בבריתו של אברהם אבינו בטקס משמעותי ומרגש.

• עריכת הטקס הנדיר והמרגש של פדיון הבן עם כהנים מתנדבים של צהר.

חדש!

הנהגה רבנית קשובה
מועצת רבני צהר היא פורום מרכזי לדיון בנושאים 

מהותים. החלטות המועצה משפיעות על עיצוב יחסי 
דת מדינה וחברה בישראל.
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