
 

 חג פורים הלקראת הודעה מיוחדת 

 חברים יקרים: 

ומשונה מכל הבחינות. אז מתאים , חווינו שנה מאוד שונה שעברמאז פורים 

 .לתושבי ירושלים לשפורים משו -מיוחד   פורים השנה הואש

מהשנים. לא היה לנו פורים  11.5%- רק ב  יחסית וחל נדיר פורים כזה הוא

 !שנה 13  מזהמשולש 

ורים פ'ע . כידובוזה קורה ואיך אנחנו נוהגים  ? מדועמשולשמהו פורים 

ו באדר  "ו באדר. אבל כשט"טבשן פורים חל אדר ושוב ד "י-חל ב ת דפרזו

 פורים משולש.  ואחורה ונוצר קדימהאותו  "מותחיםת, "שבב נופל

שבת, למשל, מתנות לאביונים פורים בהאת כל המצוות  קייםאי אפשר ל

קוראים : שים שני דברים מיוחדים בשבת עצמהומשלוח מנות. אז עו

לתפילת  '  על הניסים'  ומוסיפים' ויבוא עמלקכמפטיר את הקריאה לפורים '

את משלוח המנות ואת הסעודה דוחים עד יום  העמידה ולברכת המזון.

ר, כמו בכל  אדבד  ", בימתנות לאביוניםונותנים ה מגילבים קוראראשון. אבל 

 מקום אחר.

שאר  השלושה כי היא הבסיס לכל  מבין   קוראים את המגילה ביום הראשון 

מצוות החג. יש הנחה שעניים רואים התקהלות של קריאת המגילה ויודעים 

ולכן   - "עיני העניים נשואות לקריאת המגילה" --שיזכו לקבל צדקה מרובה

מצמידים מתנות לאביונים לעת הקריאה. הסבר נוסף הוא שנותנים מתנות  

 .כדי שיהיה להם במה להכין את השבת בשישי לאביונים 

 .דיחוי עד יום ראשון שאר המצוות סובלות בעוד 

 

 :אמל"ק בפורים משולש

 

 ט"ז אדר  ט"ו אדר  י"ד אדר 
קריאת המגילה בערב  

 ובבוקר
קריאה מיוחדת במפטיר  

 ובהפטרה 
 משלוח מנות 

 סעודת פורים  על הניסים  מתנות לאביונים 

 

 !פורים שמחפירוט נוסף לגבי פעילויות בקהילה שלנו יימסר בהמשך. 

 

 

 



Special Announcement for the Purim Holiday Celebration 

Dear Members:  

Since last Purim, we have experienced a strange year, in many 

ways. It is fitting that also Purim this year is a “triple Purim” for 

people who live in Jerusalem. 

This is a relatively rare occurrence that happens only 11.5% of 

the time and occurred 13 years ago! 

Here we will try to explain what and why it is and how we fulfill 

it. “Regular” Purim is the 14th of Adar and Shushan Purim is 

the 15th. But when the 15th of Adar falls on Shabbat, we 

“stretch” it before and after Shabbat, so it ends up being three 

days. As written in the Masechet Megilla (9:28): “…these days 

of Purim…” 

This year, we can’t fulfill all the Mitzvot of Purim on Shabbat. 

For example: Matanot L’Evyonim and Mishloach Manot. On 

Shabbat we mark Purim with two special things —we read a 

passage from the Torah (Exodus 17: 8-16, “And Amalek 

came…”) as the Maftir, and a special Haftara (Samuel I 15:2-

34.) This is the same Haftara that we read each year on 

Shabbat Zakhor, also having to do with the struggle against 

Amalek. Also added is “Al HaNissim” to the Amidah and to 

Birkat HaMazon. The mitzvot of Mishloach Manot and the 

Seudah we postpone until Sunday. But the Megilla readings 

and Matanot L’Evyonim we fulfill, like out of Jerusalem, on the 

14th of Adar. We read the Megilla at that time because it is the 

basis of the whole festival. There is an assumption that the 

poor will see the great gathering for reading the Megillah and 

know that they can receive much Tzedakah: “The eyes of the 

poor are raised to reading the Megilla.” That is why the mitzvah 

of Matanot L’Evyonim is together with the reading. Another 

explanation is that we give Matanot L’Evyonim so that the      

poor willl have what they need for Shabbat. The other Mitzvot 

wait until Sunday. 

To summarize, here is a chart of Mitzvot for Triple Purim: 

 



Thurs.-Friday (Feb. 
25-26) 

Shabbat (Feb. 27) Sunday (Feb. 28) 

Megilla readings in 
the evening and the 
morning 

Special Maftir and 
Haftara 

Mishloach Manot 

Matanot L’Evyonim Al HaNissim Seudat Purim 

 

 

Further details about the Kehilla celebrations will be available 

soon. 

Happy Purim! 


