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 ט.תשע" שני בס"ד. תחלת חודש אדר

 

 לכב' אנ"ש שי' בק"ק שע"י האיחוד האירופאי בבריסל.

org.academysichos@Virtualcommunity 

 
 טתשע" -פורים תזכורת לימי ה

 בשום אופן שהוא על איזה אתר אינטרנט בלי רשות מהח"מ[ ם]אסור לפרס
 

בכדי להתכונן ליום  יקראו את זה ביחדהבעה"ב והבעה"ב'סטע  ,כדאי שכל ערבהנסיון הראה, ש
ה"תזכורת"  –ועוד  לגרום שמחת החג. –וכו' ואדרבה  המחרת כדבעי ולמנוע היפך שמחת החג

 יכולים לראות על האתר שלנו באופן מפורט. –. ליתר פרטים הכללייםכוללת רק הענינים 

 בבית המקדש השלישי.הזה  את חג הפוריםויה"ר שנחגוג 

 הרב לוי יצחק גרליק

Rabbigarelik@sichosonline.org 
  

  נא לתלות על המקרר וכיו"ב.

 

*       *          * 

 

  במשך חודש אדר
 ישנם ריבוי פרטים[ הן בנגלה והן בתורת החסידות. sichosonline.org* ללמוד הלכות החג ]באתר 

 * להוסיף בנתינת הצדקה.

 * לעשות ההכנות המתאימות ל"מבצע פורים".

 

 מה להכין לפני החג:
צריכים  communal/achdus basketאלה ששולחים גם  .עבור משלוח מנות - מיני אוכלין .1

 .להנ"ל בנוסף וח מנותלשלוח משל

 עבור הסעודה של פורים. - קרעפלאך .2

 באם אפשרי. - מגילה כשרה .3

 עבור הילדים. –רעשנים  .4

 מנות וכו'.-עבור מחצית השקל, מתנות לאביונים, שלוחי המשלוח –כסף  .5

לסדר מישהו שיקרא את המגילה בבית, בלילה וביום ועבור  –באם ישנו צורך  בעל קריאה: .6

 המבצעים.

 לסדר איפה המשפחה תלך ל"מבצע פורים". פורים:מבצע  .7

 

 יום בוא אדמו"ר הריי"צ לארה"ב – שני אדר 'שבת זכור, ט
  פרשת זכור:

 בבית הכנסת. )ועל כל הזכרים( לשמוע פרשת זכור אישנו חיוב על האב 

 .הנשים, ובפרט הנערות, תשתדלנה ללכת לבית הכנסת לשמיעת פרשת זכור, וכן הוא מנהג ישראל 

וקשה  נשים שבדרך כלל לא הולכות לבית הכנסת כי הם בבית עם הילדים הקטנים וכו'אבל אותן ה

ויוצאות ידי חובה ע"י קריאה בחומש )בפרשת בבית הכנסת , פטורות משמיעת פרשת זכור להן ללכת

  .כי תצא בסופה( או בסיפור הדברים

 

 ליל  תענית אסתר –בלילה  שלישי, יום שני אדר "בי
שרוצה  לקום בבוקר מוקדם אחרי שהולכים לישון, אפילו אם קמים באמצע הלילה, אסור לאכול. אך מי 

לפני שהולך לישון, שרוצה לקום בבוקר  תנאיצריך לעשות  לאכול ולגמור האכילה לפני עלות השחר,

עלות  לפניהאכילה והשתי'  לגמור)לברך ברכות השחר ו( מוקדם לפני עלות השחר לאכול, אבל צריך

  .השחר )ראה הזמנים בלוח המקומי(
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  תענית אסתר   – רביעי, יום שני אדר גי"
 מעוברות ומיניקות )דהיינו כ"ד חודש מלידת התינוק( וכו' פטורים/ות מהתענית.חולים, תענית: 

 

אחרי תחנון )דהיינו אחרי שאומרים "מכל  .2. הש"ץ אומר עננו בחזרת הש"ץ. 1 בתפילת שחרית:

ם. עוונותיו"(, לפני אבינו מלכנו, אומרים סליחות ואבינו מלכנו הארוך. גם מי שאינו מתענה אומר

  אשרי וכו'. .וחצי קדיש קוראים בתורה ויחל )בלי מפטיר(. 3

 

 * במשך היום מוסיפים בענין הצדקה.

 

 לפני תפלת המנחה:

 

 נותן גם עבור אבאשקלים ל"מחצית השקל". מנהגנו שה-ת המנחה נותנים ג' חצאילפני תפל מחצית השקל:

. הגבאי של הבית הכנסת יש לו את במעי אמו( ובר)ויש הנותנים גם עבור ע ובניהם ובנותיהם הקטנים האמא

 המטבעות עבור "מחצית השקל".

לתת ג' מחצית השקל מכספם מה טוב ומה נעים שיחנכו ג"כ קטנים ": 788 ובשיחות קודש תשנ"ב ח"ב ע'

 ".ובאופן שההורים עוזרים להם שיוכלו לתת זאת מתוך הרחבה ,שלהם

 

 בתפלת המנחה: 

 ותפלת העמידה.)במתינות( חצי קדיש  .והפטרה קריאת התורה )ויחל( ומפטיר .1

 אין אומרים תחנון. .2

ודם ה"יהיו מוסיפים עננו )בשומע תפלה(. שכח עננו ב"שומע תפלה" יאמרו אחר "אלקי נצור" ק .3

 לרצון" השני. מי שאינו צם אינו אומר עננו.

 ברכת כהנים. . לפני שים שלום אומרהש"ץ אומר תפלת עננו אחרי ברכת גואל ישראל .4

 אין אומרים אבינו מלכנו הארוך. .5

 

 בתפלת ערבית

 

אם נזכר אז:  –בתפלת שמונה עשרה מוסיפים "ועל הניסים". אם שכח לומר "ועל הניסים" ועל הניסים: * 

נזכר אחרי  שמך ולך נאה להודות" חוזר ואומר "ועל הניסים", אבל אםלפני שאמר "ה'" של ברכת "הטוב 

 שאמר "ה'" אינו חוזר.

  .( קוראים את המגילהתתקבל ה )וקדישאחרי תפלת שמונה עשר מגילה:* 

 "המן הרע"  וכיו"ב. * מכים "המן" רק כשכתוב עם תואר, לדוגמא "המן האגגי" או "בן המדתא האגגי" או

 * אם באמצע הקריאה ראו שישנו פסול במגילה, הנה אם רוב אותיותי' כשרות, מותר בדיעבד להמשיך.

 .וכו' עלינו, ()כמו קדיש יתום קדיש בלי תתקבל, ואתה קדוש רי הקריאה אומריםאח* 

 

 :לילהבמשך ה

 המגילה.לוודא שכולם, ובפרט הנשים שלא היו בבית הכנסת, שמעו קריאת * 

 : אלה שלא הלכו לבית הכנסת עבורבבית  קריאת המגילה*

 אם קורא לנשים הן מברכותו .מברך , השומע. מי שכבר יצא בקריאת המגילה וקורא  עבור מישהו אחר1

 "לשמוע מקרא מגילה".

 . כולם עומדים בשעת אמירת הברכות אבל השומעים יכולים לשבת בשעת קריאת המגילה.2

 יעת הברכות לא יאמרו "ברוך הוא וברוך שמו".. צריך להזהיר השומעים שבאמירת/שמ3

. אם אין מנין אין אומרים הברכה של "הרב את ריבנו" )שאחר קריאת המגילה( אבל אומרים "שושנת 4

 יעקב".

 

 :של הלילה בברכת המזון* 

 "ועל הניסים". -מוסיפים בברכה השני' א. 

אם נזכר לפני שאמר "ה'" של ברכת "על הארץ ועל המזון" חוזר  שכח ועל הניסים בברכת המזון:ב. 

ל"ועל הניסים". אבל אם נזכר אחרי שאמר "ה'" של הברכה, אז כשמגיע ל"הרחמן הוא יזכנו" אומר 
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אם נזכר  ".הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מרדכי וכו'"

 אינו חוזר. –אחרי שגמר ברכת המזון 

 ביו"ט(.מו אומרים מגדיל ישועות מלכו )ולא מגדול כג. 

 

 פורים – חמישי, יום שני י"ד אדר
 

 כמו בשבת ויו"ט. (זיידנסמשי ) בושלנוהגים ל

 

 :בשחרית

  

 אין אומרים תחנון. תחנון: .1

אם נזכר לפני שאמר  אז: –בתפלת שמונה עשרה מוסיפים ועל הניסים. אם שכח  ועל הניסים: .2

)ברוך אתה( "ה'" של "הטוב שמך ולך נאה להודות" חוזר ואומר "ועל הניסים", אבל אם נזכר 

 אחרי שאמר "ה'" אינו חוזר.

 :קריאת התורה .3
 מי שלא שמע קריאת פ' זכור יכוון בקריאה זו לצאת י"ח זכירת עמלק.  .א

)או המחליפו( נשאר לשבת  התורה, המגביהוגלילת והגבהת וחצי קדיש אחר קריאת התורה  .ב

  ראים את המגילה.ועם הס"ת בידו, וק

 נותן עכשיו לפני קריאת המגילה. –בתענית אסתר  מחצית השקלמי שלא נתן  מחצית השקל: .4

  :קריאת המגילה .5
על  גם, צריך לכוון ברכת שהחיינוקריאה מברך -לפני קריאת המגילה מכריזים, שכשהבעל .א

 שיעשו במשך היום, דהיינו: משלוח מנות, מתנות לאביונים והסעודה. האחרותהמצוות 

וממשיכים  .מחזירים הס"ת להיכל - וקדיש תתקבל ואשרי ובא לציון קריאת המגילה אחר .ב

 התפלה כרגיל.

 

 :במשך היום

 

 מצוות היום. ארבעב)בנוסף למבצעים הכלליים גם(  לזכות יהודים * הולכים למבצעים

 

 היום הן: מצוות של ארבעה*

  :לאלה שלא הלכו לבית הכנסת קריאת המגילה: .א
  האחרות של היום.מכריזים שבברכת שהחיינו צריכים לכוון על המצוות  .1
 צריכים להזכיר לשומעים שלא יאמרו "ברוך הוא וברוך שמו" על הברכות.  .2
 כולם עומדים בשעת אמירת הברכות אבל השומעים יכולים לשבת בשעת קריאת המגילה.  .3
 אם קורא עבור נשים הן אומרותו .מברך השומע שכבר יצא בקריאת המגילה וקורא  עבור מישהו אחרמי  .4

  "לשמוע מקרא מגילה".
אם אין מנין אין אומרים הברכה של "הרב את ריבנו" )שאחר קריאת המגילה( אבל אומרים "שושנת  .5

 יעקב".

-ה ב. גם מי שנתן/ולחנך את הילדים בכךה. משפחלש, אשה לאשה או משפחה יאיש לא משלוח מנות: .ב

communal basket משלוח מנות רגילים. )שלשה( עוד שני מ"מ נותן/ת לכה"פ 

ולחנך את הילדים  נותנים לגבאי צדקה, –לכה"פ לשני אביונים, ואם אין אביונים בנמצא  מתנות לאביונים: .ג

 .בכך

 להלן(.הפרטים )ראה  סעודה .ד

 

 

 הרבה פורים גדולהאדמו"ר הזקן כותב בתורה אור )וזה מובא בספר המנהגים( ששמחת 

 משמחת יום טוב.
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 בתפלת המנחה:

 נוהגין להתפלל מנחה מוקדמת )ראה להלן ב"סעודה"(. .1

 .אין אומרים תחנון .2

אז: אם נזכר לפני שאמר )ברוך אתה( "ה'"  –בתפלת שמונה עשרה מוסיפים "ועל הניסים". אם שכח  .3

אם נזכר אחרי שאמר "ה'" אינו  של "הטוב שמך ולך נאה להודות" חוזר ואומר "ועל הניסים", אבל

 חוזר.

 

 סעודה:

בעוד היום גדול מוקדמת אבל נוהגין להתפלל מנחה  ,מי שרוצה לאכול הסעודה בשחרית הרשות בידו זמנה:* 

אם ולכן, . ולאכול לכה"פ כזית לפני השקיעה ואח"כ אוכלין הסעודה, אבל צריכים להתחיל לפני השקיעה

אם התפללו ערבית ]בברכת המזון.  "ועל הניסים"הסעודה נמשכה עד הלילה, כיון שהתחילה ביום אומר 

  .[באמצע הסעודה, אין אומרים שוב ועל הניסים בברכת המזון

  * אוכלים קרעפלאך.

 בברכת המזון אומרים "מגדיל".*

 

 * לא לשכוח להתפלל תפלת ערבית אחרי הסעודה.

הרבי מעורר אודות "מגבית"  -בין השאר  אחרי תפלת ערבית. היא במוצאי היוםי * ההתוועדות של הרב

 וכו"כ פעמים צוה לנגן "האפ קאזאק".

 

 ושן פוריםש -, ערב שבת קודש שני ט"ו אדר
 אין אומרים תחנון.  תחנון:* 

 ממשיכים בעניני שמחה.  שמחה:* 

 מתחילין להתעסק בענין "מעות חיטים". מעות חיטים:* 

 עד ליל הסדר.מצה אין אוכלים מצה: * 

 מתחילים ללמוד הלכות פסח. הלכות פסח:* 

 

 שני כ"ה אדר
 יום ההולדת של הרבנית הצדקנית.* 

 

 מתוך ברכה וצפי' שבשנה זו בפורים כבר נהי' בבית המקדש השלישי.

 

 לוי יצחק גרליק

Sichosacademy.org 

 

 

 


