
smslarav.co.il/donate :לתרומות והצטרפות לאגודת התומכים        |        mhalachachabad@gmail.com :דוא"ל

יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                               אייר תשפ"א

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

מנהגי 
פסח שני

אין אומרים תחנון ביום י"ד באייר, אך במנחה שלפניו )י"ג באייר( אומרים. בקריאת שמע שעל המיטה בליל 	 
י"ד ובליל ט"ו אייר, אין אומרים וידוי. נוהגים לאכול מצה ביום י"ד. ויש נוהגים לאכול גם בליל ט"ו. 

המתענים בה"ב: בנוגע לקביעות שנה זו שי"ד באייר חל ביום שני והוא יום תענית )"שני תנינא" מתעניות 	 
בה"ב( ישנה שאלה האם צמים או לאו, ולמעשה בקביעות דומה במניין הרבי התפללו מעריב מוקדם כביום 

שצם בו הרבי. 

השמחה 
בל"ג 
בעומר

נוהגים להרבות בשמחה ביום זה שהוא היום בו פסקו תלמידי רבי עקיבא למות, ויום ההילולא – יום 	 
שמחתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. אין אומרים תחנון בל"ג בעומר, ולא במנחה שלפניו. מותר 

להתחתן בל"ג בעומר, ובקביעות שנה זו לכו"ע ניתן לערוך חתונות כבר מליל ל"ג בעומר.

מנהגי ל"ג 
בעומר

נוהגים לאכול ביצים קשות, וכן נהגו לאכול חרובים, לזכר החרובים שמהם ניזונו רשב"י ורבי אלעזר בנו 	 
בתקופת היותם במערה.

יום זה הוא עת סגולה להתעוררות ולתוספת אומץ בגילוי והפצת פנימיות התורה.	 
ביום זה ישנה הדגשה מיוחדת על מצות אהבת ישראל, ומרבים בו בצדקה. וחסידים נוהגים להתוועד ביום 	 

זה. 
יש להוסיף ביום זה, בתורה – בפרשת השבוע, ובפרט לימוד שיעור החומש השייך ליום זה. בעבודה – לומר 	 

מזמור ל"ג בספר תהילים. בצדקה – לתת לצדקה במספר ח"י.
נוהגים להדליק נרות לכבוד רשב"י, וכן מדליקים מדורות לכבודו.	 
נוהגים לעלות על ציוני רשב"י ובנו רבי אלעזר במירון.	 

תהלוכות 
וכינוסי 

ילדים

מנהג ישראל שביום ל"ג בעומר אוספים את כל הילדים ומסבירים להם אודות מעלת היום ורשב"י, ויוצאים 	 
איתם לשדה ונותנים להם מיני מתיקה שישמחו את ליבם, שעל ידי זה נוסף בחינוכם ביתר שאת ויתר עוז. 

כמו כן, הזכיר הרבי את המנהג שהילדים והילדות משחקים בחץ וקשת ביום זה.
כ"ק אד"ש מעורר לערוך תהלוכות וכינוסי ילדים בל"ג בעומר, ברוב עם ובפרסום גדול בכל אתר ואתר. 	 

ומדגיש, שרשב"י נמצא בתהלוכות ורוקד עם הילדים.

מנהגי פסח שני 
ול"ג בעומר

ב"ה

מקורות: פע"ח שער ספה"ע פ"ז. מ"ח מס' אייר פ"ו מ"ו. שו"ע אדה"ז או"ח סתצ"ג. פסקי הסידור סיום תפלת שחרית )ד"ה מנהג ספרד(. כה"ח או"ח סקל"א 
סקי"ד. היום יום י"ג אייר. אג"ק כ"ק אד"ש ח"ב ע' שנב, חי"ד ע' רצז, ח"כ ע' רכג. התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' 1395, תשמ"ג ח"ג ע' 1414 וע' 1475, תשד"מ ח"ב ע' 

1056, תשמ"ו ח"ג ע' 362. סה"ש תש"נ ח"ב ע'460. לקו"ש חל"ב ע' 254. וראה ספר 'הלכה למעשה' )בהוצאת מכון הלכה חב"ד( מועדים – שבועות פ"ג.
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 ניתן לרכוש את ספרי הלכה למעשההסדרה הושלמה
בחנויות הספרים המובחרות
מצטרפים לאחד ממסלולי התומכים של מכון הלכה חב"ד ומקבלים 
את הספרים )בהתאם למסלול( עם צאתם לאור עולם ישירות לבית

לפרטים והצטרפות: 02-3011770
ליקוט מקיף והדרכה על כל מועדי הקיץ 

בצירוף תיקון ליל שבועות
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