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מקורות: ימי השמחה: תענית כט, סע"א. וראה לקו"ש חט"ז ע' 345 ואילך. סה"ש ה'תשנ"ב ח"ב ע' 375 ואילך. שם ע' 378 ועמ' 391 ועוד. האומר אדר: ירושלמי מגילה ז, א-ב. ר"ה יט, ב תוד"ה אדר. נדרים סג, א-ב 
תוד"ה עד ר"ח. ר"ן שם ד"ה עד ר"ח אדר. טוש"ע יו"ד סר"כ ס"ח. ש"ך שם סקי"ז. שו"ע חו"מ סמ"ג סכ"ח. וראה רמ"א או"ח סתכ"ז וט"ז ומג"א שם סק"א. שו"ת חת"ס או"ח סי' קסג. וראה פמ"ג סתרצ"ז א"א סק"א  

)לעניין משתה על נס, באיזה אדר יקבע(. מ"ב סתרפ"ו סק"ח )אבל ראה מ"ש במ"ב סתרצ"ז סק"ב וצ"ע(. בר מצווה ויום הולדת: רמ"א או"ח סנ"ה ס"י. שו"ת מהר"י מינץ ס"ט. לבוש סתרפ"ה ס"א. משמעות שו"ע סנ"ה 
ס"י. א"ר שם סק"ט. משנ"ב שם סקמ"ג. שו"ת משפטיך ליעקב )פאפא( סי' יג. אגרות קודש חי"ד ע' תסד, עיי"ש. יום הולדת: ראה מענה כ"ק אד"ש שהובא בהתקשרות גליון תנג ע' 13. וראה מ"ש בזה שם גליון תמח ע' 
20. יארצייט: רמ"א או"ח סתקס"ח ס"ז. וראה רמ"א יו"ד סו"ס תב. לקו"ש חט"ז ע' 342 הע' 5. נטעי גבריאל פורים פי"ד ס"א-ב ובהערות שם. ז' אדר: ראה מג"א סתק"פ סק"ח. וראה לקו"ש חט"ז ע' 342; חכ"א ע' 317; 

חכ"ד ע' 207 ואילך. התוועדויות תשמ"ח ח"ב ע' 388 ותשמ"ו ח"ב ע' 589. פורים קטן: מגילה ו, ב. מהרי"ל ריש הל' פורים. ב"י או"ח סו"ס תרצז. ד"מ שם רמ"א שם סו"ס תרצז )ממשלי טו, טו, וראה סה"ש ה'תשמ"ז ח"א 
ע' 247 הע' 43 בשוה"ג*(. שו"ע סתרצ"ז ומשנ"ב שם סק"א וסק"ג. סידור אדה"ז לפני "למנצח . . יענך". לקו"ש ח"א ע' 175. שם חכ"ו ע' 209 ואילך. התוועדויות תשד"מ ח"ב ע' 1081. לגבי תענית חו"כ בפורים קטן ראה 

שערי נשואין ע' רסא. הלכות ומנהגי חב"ד ע' 147. נט"ג נשואין פ"ו ס"ד, פורים פט"ז ס"ד ובתשובה ב' שם. חוסן ישועות ע' מו.
.

יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                 מוגש לרגל חודש אדר א' תשפ"ב

שישים 
ימי 

שמחה

הוראת "משנכנס אדר מרבים בשמחה", חלה כבר מא' דר"ח אדר ראשון, ועל כן בהתחלתו ישמח האדם את עצמו ואת 	 
סביבתו, החל מבני-ביתו. לכל לראש צריכה להיות השמחה על-ידי הוספה ב"פיקודי ה' ישרים משמחי לב", לימוד התורה, 
נגלה דתורה ובפרט פנימיות התורה וקיום המצוות בהידור. ועל-ידי "מרבים בשמחה" בתורה ומצוות, יתווסף גם ב"מרבים 
בשמחה" בפשטות, גם בעניינים הגשמיים; וביחוד בשנת העיבור בה ישנם שישים ימי שמחה וכל העניינים הבלתי רצויים 

"בטלים בשישים". 

האומר 
"אדר" 

ולא 
פירש 
כוונתו

בשנת העיבור בה שני חדשי אדר, הכותב או אומר "אדר" עליו לפרש לאיזה אדר מתכוון, וכן כשמברכים חודש אדר בשנה 	 
מעוברת יש לומר בפירוש 'אדר ראשון' או 'אדר שני'. ובאם לא פירש – סתם אדר הוא אדר ראשון, לעניין נדרים שנדר 
אדם עד אדר, וכן כשכתב בשטרות "אדר" סתם ולא פירש לאיזה אדר כיוון, מקיימים את דבריו כמי שאמר אדר ראשון.

וכן מי שקיבל על עצמו הידור מסוים או לחלק סכום כסף לצדקה בחודש אדר, יעשה זאת באדר ראשון משום שזריזים 	 
מקדימים למצוות ושלא לעכב את המצווה. ואם קיבל על עצמו הידור הכולל הימנעות מדבר מסויים, אם הוא דבר שאינו 
כרוך בטרחה )לא לטייל וכדומה(, יקיים החלטתו בשני החודשים, אך אם הדבר עולה לו בטורח )כתענית וכדומה( יקיימנו 

רק באדר שני.

בר/ת 
מצווה 
ויום 

הולדת 
בשנת 
העיבור

לגבי בר מצוה אדר שני הוא החודש העיקרי. כלומר: הנולד באדר בשנה פשוטה והגיע לגיל שלוש עשרה בשנה מעוברת – 	 
נעשה בר מצוה ומצטרף למנין החל מאדר שני. עם זאת ראוי שיתחיל להניח תפילין חודשיים לפני אדר ראשון )בטבת(.

הנולד בשנה מעוברת: נולד באדר ראשון – נעשה בר מצוה באדר ראשון; נולד באדר שני – נעשה בר מצוה באדר שני.	 
נולד בל' אדר ראשון והגיע לגיל שלוש עשרה בשנה מעוברת – נעשה בר מצוה בל' אדר ראשון. 	 
יום הולדת – הנולד באדר בשנה פשוטה, בשנה מעוברת ראוי שיקיים את מנהגי יום ההולדת הן באדר ראשון והן באדר 	 

שני.

יארצייט 
באדר 
בשנת 
העיבור

כאשר הייתה הפטירה ל"ע בחודש אדר בשנה פשוטה, ינהגו מנהגי יארצייט בשנה מעוברת בחודש אדר-ראשון. ויש 	 
מחמירים לנהוג בהם אף באדר שני, אלא שלא ידחה חיובים אחרים לגשת לעמוד.

ז' באדר

יום הולדתו ופטירתו של משה רבינו הוא ז' באדר, וההכרעה המקובלת היא שהוא בעיקר באדר ראשון. ביום זה יש 	 
להוסיף בשמחה של תורה ובשמחה של מצווה, בקשר עם הולדתו של מושיען של-ישראל. 

ביום זה כתב משה רבינו שנים עשר ספרי תורה ונתנם לכל השבטים, ועוד ספר הניח בארון, כך שיום זה צריך להביא 	 
לחיזוק השליחות להגברת לימוד התורה מתוך קבלת עול.

פורים 
קטן

אין אומרים תחנון בפורים קטן ובשושן פורים קטן, וכן במנחה שלפני כן – יום י"ג אדר א', בין בערי הפרזות ובין 	 
בירושלים. אך מותר לעשות מלאכה כרגיל. ולעניין אבלות ר"ל, כל דיני אבלות נוהגים בפורים קטן )ובשושן פורים קטן(. 

בימים אלו אין מתענים, וכן חתן וכלה ביום החופה אינם מתענים, אלא מקדימים ומתענים ביום שלפניו – י"ג אדר א', 
והרוצה להתענות ביום החופה, יעשה כהוראת רב. 

יש להרבות קצת בסעודה ביום פורים קטן, "וטוב לב משתה תמיד", ושמחת פורים קטן צריכה להיות שמחה בטהרתה, 	 
כיוון שאינה מעורבת בעניין אחר כמו בפורים בו יש אף את קיום מצוות הפורים. 

מי שאמר בטעות בפורים קטן "ועל הניסים", אינו צריך לחזור ולהתפלל.	 

עריכה: הרב שמואל מקמל.  הגהה: הרב משה קורנוויץ.


