
ב"ה

    פסח שני    
א ביום 	. תחנון  	ומרים  	ין  תחנון:  	מירת 

ערב   - שבת  במנחת  	ך  	ייר.  י”ד  ר	שון 
פסח שני 	ומרים ‘צדקתך’1. 

א 	ומרים ב. 	ין  	ייר  י”ד  ליל   - שבת  במוצ	י 
	ם  	ף  המיטה  שעל  בקרי	ת-שמע  תחנון 
	ומרו ל	חר חצות, ובלילה ש	חריו - ליל 
בו  	ומרים  	ין  שגם  לומר  מקום  יש  ט”ו 

תחנון כי 	כילת הפסח הייתה בלילה זה.
א 	כילת מצה: נוהגים ל	כול מצה ביום י”ד. ג.

ור	וי ל	כול גם בליל ט”ו2. 
א קדוש ד. כי  בשמחה,  קצת  מרבים  שני  בפסח 

היום3.
א במהרה ה. המקדש  בית  כשיבנה  ה’  בעזרת 

בימינו - יקריבו ‘פסח שני’4. 

סידורא סק”ז;א שםא מג”	א סק”ג;א סרל”טא 	ו”חא 	”רא ב;א כט,א זח”גא 1.א
	דה”זאסדראקשעמ”ט;אכףאהחייםא	ו”חאסקל”	אסקי”ד;א	ג”קאחי”דאע’א
רצז;אהתוועדויותאתשמ”גאח”גאעמ’א4141אוע’א5741;א]שישאסבר	אשל	א
לומראתחנוןא	ףאבלילאט”ו,א	ךאל	אמכריע[.אהתוועדויותאתשד”מאח”בא

עמ’א6501.

2.אהשלמתאהדבריאנחמיהאלשו"עא	דה"זאסקל"	אס"ט;אשעריאתשובהא
סקל"	אסקי"ט;א	ג"קאח"באעמ'אשנב;אהתוועדויותאתשד"מאח"באעמ'א
6501;אשיחתאש"פאשמיניאתש"מ;א"ביןאפסחאלשבועות"אפ״זאהע׳אלבא
ובהנסמןאשם;א	ג"קאח"באע'אשנ"ב,אשיחתאפסחאשניאתש"מ.אהריל"גא

מעידאשכ"קא	ד"שא	כלאמצהאבלילאט"ו.

3.אמורהאב	צבעאלחיד”	,אסימןאחא	ותארכב.

4.אמנחתאחינוךאמצווהאש”פ,אשו”תאיוסףא	ומץאלחיד”	אסי׳או’א]ושםאדןא
שגםאבטומ	תאמתאלדעתאהתוס׳א-אהציבוראיקריבואפסחאשני[,אשו”תא
־מנחתא	לעזראליקוטיםאסי’אח”י,אשיחתא	חש”פאתשכ”ח,איחידותאלרב

ניםאהר	שייםאי”	א	ייראתשמ”ט.

        ל”ג בעומר       
א ויום 	. הילול	  יום  הו	  בעומר5  ל”ג  יום 

בר  שמעון  רבי  ה	לוקי  התנ	  של  שמחתו 
יוח	י, וב	ותו יום פסקו תלמידי רבי עקיב	 
בשמחה  להרבות  קצת  נוהגין  לפיכך  למות, 
ביום זה6. ומותר בריקודים ומחולות ו	פילו 
של רשות, כי רצונו היה שישמחו ביום זה7.

א בעומר ב. ל”ג  בליל  לומר  של	  להיזהר  יש 
המילים  	ת  העומר,  ספירת  שסופר  קודם 
לל	  יספור  	מר  ו	ם  בעומר”,  ל”ג  “היום 

ברכה. 
א וכן ג. תחנון,  	ומרים  	ין  תחנון:  	מירת 

במנחה של יום רביעי - ערב ל”ג בעומר - 
	ין 	ומרים תחנון8. 

א לערוך ד. מעורר  	ד”ש  כ”ק  תהלוכות: 
בעומר,  בל”ג  ילדים  וכינוסי  תהלוכות 
ובהדגשה שרשב”י נמצ	 בתהלוכות ורוקד 

עם הילדים9. 
א שהגיע ה. לילד  שעושים  תספורת  חל	ק’ה: 

התספורת  	ת  להתחיל  יש  שלוש,  לגיל 
גזיזת  	ת  שיסיימו  ב	ופן  היום,  במשך 
השערות קודם הלילה, ו	ת הסעודה 	פשר 

להמשיכה גם בלילה של	חר זה10. 

5.אר	האלקו”שאח”זאע’א733אע”זאשנקר	איוםאזהא“ל”גאבעומר”אכמוב	א
־בכ”מאבד	”ח,אעלא	ףאשלשוןא	דה”זאבסידורואוכןאמנהגנואלומראלעו

מר,אכיווןאש”ל”גאבעמר”א]לל	או[אבגימטרי	אמשהאדרשב”יאהיהאניצוץא
משהאונתעלהאל	ותוא	וראשקיבלאמשהאכשעלהאלקבלאלוחותאשניות.א
ור	האעודאב	ג”קאחי”	אע’ארט,אשלמרותאשבתפילהאשינואלמנהגנואלומרא
לעומר,אל	אהקפידואלשנותאכךאבמכתביםאוכיו”באונש	ראהנוסחאהישן.

6.אשו”עא	דה”זאסי’אתצגאס”ה.

7.אלוחאכוללאחב”ד,אע”פאלקו”שאח”דאע’א4301,אוכהלשוןאשםאבשוה”גא
־“במשנתאחסידיםאמס’א	ייראפ”	אמ”ו:אביוםאל”גאבעומרא.א.אמצוהאלש

מוחאשמחתארשב”י”.

8.(אסידורא	דה"ז.

9.(אהתוועדויותאתשד"מאח"גאעמ'א7271;אתשמ"זאמ"גאעמ'א862.

10.אממכתבאי”	א	ייראתשי”ט,אנדפסאבשלחןאמנחםאח”גאע’אלז.

-אמדריךאקצרא-
דיני ומנהגי פסח שני ול"ג בעומר



מדריך קצר – דיני ומנהגי פסח שני ול"ג בעומר

א חתונה: מותר להתחתן בל”ג בעומר, 	ך יש ו.
בלילה  ול	  עצמו,  ביום  החופה  	ת  לערוך 

לפניו11.

מנהגי היום
א נוהגים ל	כול חרובים זכר לחרובים שמהם ז.

ניזונו רשב”י ורבי 	לעזר בנו במערה12.
א נהוג ל	כול ביצים קשות13. ח.
א וכן ט. רשב”י  לכבוד  נרות  להדליק  נוהגים 

עושים הדלקות מדורות לכבודו14. 
א 	צל חסידים היו נוהגים לשבת להתוועדות י.

מנחה  בין  ערב,  לפנות  בעומר  בל”ג 
למעריב15.

א רבי י	. ובנו  רשב”י  ציוני  על  לעלות  נוהגים 
	לעזר במירון16.

א לתוך יב. יכנסו  של	  הכהנים17  	ת  להזהיר  יש 
הבנין שמעל קבר הרשב”י, 	בל מותר להם 
שמחוץ  המדרגות  דרך  הבנין  לגג  לעלות 
גיל  שלפני  קטן  לכהן  גם  הדין  והו	  לבנין. 
ו	פילו  להיכנס19  מותרת  כוהנת  מצוות18. 

]שמשמעא 307א עמ'א שיחו"קאתשל"זא ר	הא שיח.א עמ'א ח"חא 	ג"קא 11.(א
ש	פשראלערוךאחתונהאגםאבלילאל"גאבעומר,אוישאהרבהאשקו"טאבזה,א

ולמעשהאבמקוםאהצורךאישאלש	ולארבאמורהאהור	ה[.

12.(אהתוועדויותאתשמ"באח"גאעמ'א5931.

13.(א	וצראמנהגיאחב"דאעמ'אר"פ.

14.(אלוחאכוללאחב"ד.

15.אספראהמנהגיםאעמ’א34.

16.א	ג”קאחט”ואעמ’אקעב,אחי”	אעמ’אס	,אחי”גאעמ’אנ.

17.אר	האשו”עאיו”דאסי’אשע	אס”	.

18.אר	האשו”עאיו”דאסי’אשעגאס”	.

19.אשו”עאיו”דאסי’אשעגאס”ב.

כשהי	 מעוברת20.

הוראות כלליות
א יום זה הו	 “עת סגולה להתעוררות ולתוספת יג.

התורה,  פנימיות  והפצת  בגילוי  	ומץ 
החסידות  במעיינות  נתגלתה  שבדורנו 

ותורתה”21.
א בפרשת יד.  - בתורה  זה,  ביום  להוסיף  יש 

השבוע, ובפרט לימוד שיעור החומש השייך 
ליום זה. בעבודה - לומר מזמור ל”ג בספר 
תהילים. בצדקה - לתת לצדקה במספר ח”י, 

שיום זה הו	 ח”י ב	ייר22.
א ביום זה מרבים בצדקה בהוספה מיוחדת23.טו.
א מנהג ישר	ל שביום ל”ג בעומר 	וספים 	ת טז.

כל הילדים ומסבירים להם 	ודות מעלת היום 
ורשב”י, ויוצ	ים 	יתם לשדה ונותנים להם 
מיני מתיקה שישמחו 	ת ליבם, משום “עת 
לעשות לה’ . . “, שעל ידי זהאנוסףאבחינוכםא
ביתראש	תאויתראעוז24.אכמו”כאהזכיראהרביא
	תאהמנהגאשהילדיםאוהילדותאמשחקיםאבחץא

וקשתאביוםאזה25.

20.אש”ךאיו”דאסי’אשע	אסקי”	.

21. אג”ק ח”כ עמ’ רכד.

בימיםא ז	תא ישליםא הספיקא של	א ומיא 452.א עמ’א חל”בא לקו”שא 22.א
ש	ח”כ.

23.אהתוועדויותאתשמ”האח”גאעמ’א7102,אור	האגםאהתוועדויותאתשמ”חא
ח”גאעמ’א913.

24.אהתוועדויותאתשד”מאח”גאעמ’א7271,אתשמ”זאח”גאעמ’א862.

השייכותא 	תא הרביא בי	רא ושםא 5,א הערהא 121א עמ’א חל”זא לקו”שא 25.א
למותא עקיב	א רביא תלמידיא פסקוא זהא שביוםא כיווןא זה,א לעניןא שלהםא
לתלמידיםא וזכרוןא שמחהא יוםא הו	א ולכןא לזה[,א זהא כבודא נהגוא ]של	א
)ותלמידות(אבמיוחד,אולימודאלהםאונתינתאכחא-אבהנהגתאכבודא	חדא

לחבירו.

יחיא	דוננואמורנואורבינואמלךאהמשיחאלעולםאועד

לשכת
ההלכה

055-7081737
smslarav.co.il

077-2251770
בשעותאהבוקר:א11:00-13:00 
בשעותאהערב:א16:00-24:00

יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(
הגהה: הגה"ח הרב מיכאל אבישיד רב קהילת חב"ד בית שמש – רמה א', 
הגה"ח הרב משה קורנוייץ רב קהילת חב"ד הר יונה, 
תרשים זה אינו מהווה תחליף ללימוד בספרי ההלכה. מוקדש לרפואת השליח הרב זמרוני זעליג בן ציפורה פייגא

ברכת קיץ בריא!

בחר לך מסלול << 
מחזקים את פעולות המכון - מצטרפים לאגודת התומכים ומקבלים מענה הלכתי ב'סמס לרב VIP', וכן את ספרי המכון.

להרשמה: 02.3011.770 או באמצעות  אתר smslarav.co.il בדף ההרשמה המאובטח


