
, מהות החג
מקור השם

.מנהגים ומאכלים

םירופ
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.ד אדר"מצוין ברוב המקומות ביהפוריםחג 

באדרו "בטפוריםבירושלים ובערים נוספות מצוין 

על הנס אנו חוגגים בשמחה פוריםאת . פוריםשושן ונקרא 
.במגילת אסתרמסופר שקרה ליהודים כפי שהוא 

חג פורים במקורות
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פור זוהי  –" פור"הוא מהמילה " פורים"מקור השם 
היומייצגיואבן או חתיכת חרס שהמלך או חתיכת 

. מטילים כדי להכריע בסוגיות שונות
המגילה הפיל המן פור כדי לקבוע את תאריך  בסיפור 

.ג באדר"י–השמדת היהודים 
.המןנקרא על שם הפור שהטיל פורים

מקור שם החג
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:  מצווה לשמוח והסיבה לכך נעוצה במגילת אסתרבפורים
ִמים" יָּ ר, כַּ הּוִדים -ֲאשֶׁ יְּ ם הַּ הֶׁ חּו בָּ םנָּ ֵביהֶׁ ר  , ֵמאֹיְּ ש ֲאשֶׁ ֹחדֶׁ הַּ וְּ

ה חָּ ִשמְּ גֹון לְּ ם ִמיָּ הֶׁ ְך לָּ פַּ הְּ יֹום טֹוב, נֶׁ ל לְּ ם; ּוֵמֵאבֶׁ ֲעשֹות אֹותָּ , לַּ
ה חָּ ִשמְּ ה וְּ תֶׁ ֵמי ִמשְּ ֵרֵעהּו, יְּ נֹות ִאיש לְּ ֹלחַּ מָּ נֹות  , ּוִמשְּ תָּ ּומַּ

יִֹנים בְּ אֶׁ (.ב"כ', אסתר ט." )לָּ

מנהגי החג
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קריאת מגילת אסתר והרעשה ברעשנים
.פוריםהקריאה במגילת אסתר היא מצווה חשובה בחג 

גם מבוגרים וגם ילדים מצווים לשמוע את המגילה פעמיים  
במהלך קריאת המגילה . עצמופוריםובחג פורים בליל 

שאומריםהשתרש מנהג להרעיש ברעשנים בכל פעם 
(.את שמו של המן הרשע

קריאת מגילת אסתר
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ממתקים והחלפת  , בישראל מלא משלוחי מנותפוריםחג 
מצוות משלוח  ... מסיבות וגם אלכוהול לרוב, ממתקים

למרות : כלומר–המנות אמורה להדגיש את אחדות ישראל 
לזהשיהודים פזורים בכל רחבי העולם הם מושיטים זה 

.הפוריםיום ומשתפים אחד את השני בשמחת חג 

משלוחי מנות
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.מזוהה יותר מכל עם תחפושותפוריםחג 
הספר מתחפשים וגם חלק מהמבוגרים  הגנים ובתי ילדי 

ללכת למסיבות ולעשות תחרויות  , נוהגים להתחפש
.ובעבודהתחפושות בקהילה 

תחפושות ותהלוכות, מסכות
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שנים על גבי . הוא אוזני המןפוריםהמאכל המסורתי של 
.  או בתמריםשנים התרגלנו לאכול אוזני המן מלאות בפרג 

בעשור האחרון אנו אוכלים גם אוזני המן עם שוקולד וניל 
באים מהמסורת של  ההמןגם אוזני . ועודריבות 

.הומורהמנות ושל אוכל שמשלב משלוחי 

מאכל מסורתי
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