
Your complete guide to this week's 
halachos and minhagim.

Shabbos
12 Iyar, 5781 | Parshas Acharei-Kedoshim

Things to do

• The sefirah of Friday night is 27 days of the omer.
• The haftorah of Halo chivnei chushiyim is read 

(Amos 9:7-15).
• After Minchah, read the third chapter of Pirkei 

Avos.
• The sefirah of motzoei Shabbos is 28 days of the 

omer.

Sunday
13 Iyar, 5781

Things to do

• Even though tomorrow is Pesach Sheini, 
Tachanun is recited during Minchah.1

• The sefirah of Sunday night is 29 days of the omer.

Monday
14 Iyar, 5781 | Pesach Sheni

Things to do

• Today is the third and final of the three bahab 
fasts.

1 סידור אדמה"ז, לפני "למנצח… יענך".

• The theme of Pesach Sheni is that it is never too 
late; it is always possible to put things right. Even 
if a person was tamei or far away, and even if it 
was lachem—deliberate, he can still correct it. 
(Hayom Yom 14 Iyar)

• Do not say Tachanun.
• It is customary to eat matzah during the daytime 

meal.
• For more on Pesach Sheni, visit Chabad.

org/470865.
• The Rebbe points out that perhaps Tachanun 

should not be said during Krias Shema Al 
Hamitah tonight, since the Korban Pesach would 
be eaten at night.2

• From Maariv tonight and onward, if you are 
unsure if you said morid hatal or mashiv haruach 
u’morid hageshem, it is assumed you said morid 
hatal and you do not go back, because 30 days 
have passed since we began saying morid hatal.3

• The sefirah of Monday night is 30 days of the 
omer.

• Monday night is the last night to recite kiddush 
levanah. It may be recited until 3:09 a.m.4

Tuesday
15 Iyar, 5781

Things to do

• The sefirah of Tuesday night is 31 days of the 
omer.

2 תו"מ תשמ"ג ח"ג ע' 1414.

3 שו"ע אדה"ז סי' קיד ס"י.

4 ראה לוח כולל חב"ד.

For local candle 
lighting times visit  
Chabad.org/Candles

Shabbos, 
12 Iyar, 5781 -
Friday, 
18 Iyar, 5781



Wednesday
16 Iyar, 5781

Things to do

• From Maariv of Wednesday night and onward, 
if you are unsure if you said vesein berachah or 
vesein tal u’matar levrachah, it is assumed you 
said vesein berachah and you do not go back, 
because 30 days have passed since we began 
saying vesein berachah.5

• The sefirah of Wednesday night is 32 days of the 
omer.

Thursday
17 Iyar, 5781

Things to do

• Since today is erev Lag BaOmer, do not say 
Tachanun at Minchah.6 

• Some (especially in Eretz Yisroel7) have the 
custom to light bonfires tonight.8 

• The sefirah of Wednesday night is 33 days of the 
omer.

Friday
18 Iyar, 5781 | Lag BaOmer

Things to do

On this day 
Today is the hilula of Rabbi Shimon bar Yochai.

5 ראה שו"ע אדה"ז סי' קיד ס"י.

6 ראה סידור אדה"ז לפני "למנצח . . יענך".

7 לוח כולל חב"ד. וראה סה"ש תרצ"ט ע' 330. אג"ק חי"ח ע' רסו.

8 ראה סה"ש תש"נ ח"ב ע' 460.

Things to do

• Lag BaOmer is an 
auspicious time to 
put more energy 
into spreading 
pnimiyus haTorah, 
which in our times 
was revealed in the 
form of Chassidus. 
(Likkutei Sichos vol. 4, p. 1304)

• Do not say Tachanun.9

• Although the berachah of Shehecheyanu is not 
said during sefirah, it may be said today (on a 
new fruit or the like).10

Lag BaOmer Customs
• It is customary to take children to the park, tell 

them about Rashbi, and give them treats.11 It is 
also customary for children to play with bows and 
arrows.12 

• The Rebbe instructed that parades for children 
should be arranged wherever possible. At these 
parades, the twelve pesukim should be recited 
and tzedakah should be given.13

• Many are accustomed to visit the Rashbi’s resting 
place in Meron.14 The Rebbe once stated that 
at the Ohel of a tzaddik, all other tzaddikim are 
present as well. Therefore, Lag BaOmer is an 
auspicious date to visit the Ohel, as Rashbi is 

9 סידור אדה"ז לפני "למנצח . . יענך".

10 סה"מ תשמ"ט ח"ב ע' 745.

11 תו"מ תשד"מ ח"ג ע' 1727. תו"מ תשמ"ז ח"ג ע' 268.

12  מנהג זה הובא ונתבאר בס' בני-יששכר מאמרי חודש אייר מ"ג פ"ד, ובספרים שהובאו בס' 'בין פסח לשבועות' 
פי"ח סל"ו. וראה 'תורת-מנחם' תשי"א ח"ב עמ' 77. לקוטי-שיחות, כרך לז, עמ' 121, הערה 5 באריכות.

וישחקו עם  יוצאות לשדה בל"ג בעומר,  תי'  'בית רבקה' בקראון-הייטס, שהודיעה שהתלמידות  במענה למנהלת 
והחרים ]='המשך'  עב,ב.  )זח"א  משיח  לביאת  סימן  שהוא  לקשת ]-בענן[,  גם-כן  "הרומז  הרבי:  ענה  כנהוג,  קשת 
וכו'",  הזכות  וגדול  טובות,  הבשורות  על  סט(, ותשואות-חן  תרל"א[ עמ'  משנת  מהר"ש  לאדמו"ר  חסידות  מאמרי 

עכלה"ק.

13 תו"מ תשמ"ג ח"ג ע' 1425.
'כינוס' בבית-חיינו היה כבר בשנת תש"ג. את צורת ה'פאראד' – צעדה המלווה בשלטים וכרזות – לבש בשנת תשט"ז 
)הכינוס התקיים שם לפני התהלוכה(. בשנת תש"מ היתה הוראה לערוך תהלוכות גם בארה"ק, ומוסיף והולך מידי 

שנה בשנה – ראה פירוט השנים ב'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רעז.
בהגרלת הפרסים שנוהגים לערוך אז, יש להקפיד למלא את הוראת הרבי: "העירותי כמה פעמים, שבכל כיוצא-בזה 
צריכה להיות הגרלת ספרי קודש, וקל להבין". בשנת תשל"ג הופיע בפרסום מטעם צא"ח ילד המקבל 'כדורגל' כפרס 
העיקרי במבצע של"ה, ובתגובה מסר יו"ר המזכירות, הרה"ח ר' חמ"א חודקוב ע"ה, ליו"ר צא"ח הרה"ח ר"י לייבוב 
)ראה לשון המענה ב'התקשרות'  זה, ושיש להשמיד את המודעות שכבר נדפסו  גורס כלל פרס  ע"ה, שהרבי אינו 
גיליון נא עמ' 14(. אודות פרסים אחרים, כמו אופניים, מצלמה, טיסה בשמי הארץ וכדומה, הסכים הרבי שאין מניעה, 

ורק הוסיף "אלא שהספרים יודגשו בהפרסומת" )'התקשרות' גיליון מב עמ' 15-14. 'צעירי אגודת חב"ד' עמ' 298(.
הוצאות  "לכאורה,  יקרי-ערך:  פרסים  על  הגרלה  שערך  למוסד  בעומר[  לל"ג  קשר  ]ללא  הרבי  השיב  פעם  אגב, 
מצפים  הם  שלה  התוצאה  ]=את  המקּוֶוה  ישיגו  מזה  פחות  בהרבה  גם  סברא,  ועל-פי   – וביותר  גדולה  הפרסים 

מהפרסים[".

14 ראה המכתבים שנדפסו ב'שערי המועדים – ספירת העומר' ע' שלז ואילך. סה"ש תש"נ ח"ב ע' 460.

“It is a mitzvah to 
rejoice on Lag 
BaOmer with the joy 
of Rashbi.”
(Mishnas Chassidim, 
Maseches Iyar 1:6, 
quoted in Likkutei 
Sichos vol. 4, p. 1304)



present there too.15

• Many have the custom of singing songs praising 
Rashbi. The Rebbe once mentioned that although 
we did not witness the Rebbeim doing so, they 
would, however, think about the content of these 
songs.16

• Today is a day to farbreng17 and give extra 
tzedakah.18 Women should arrange farbrengens 
as well.19

• The Rebbe once instructed to give tzedakah in 
multiples of 18 (corresponding to the day of the 
month), and to recite kapitel 33 in Tehillim.20

• The Rebbe related that in his father’s home they 
were accustomed to eat carobs on Lag BaOmer.21

15 תו"מ ה'שי"ת ע' 68.

16 תו"מ תשמ"ז ח"ג ע' 271-272.

17 ראה ספר המנהגים ע' 43.

18 תו"מ תשמ"ה ח"ג ע' 2017.

19 אג"ק חי"ג ע' מז. חי"א ע' עט.

20 לקו"ש חל"ב ע' 255, ע"ש עוד. ושם )ע' 256(: "מובן ופשוט שגם לאחרי ל"ג בעומר יש לעשות ולהשלים כל הנ"ל, 
כלימוד פסח שני דמיני' אזלינן: ניטָא קיין פַארפַאלן, ובכפליים לתושי'".

21 תו"מ תשמ"ב ח"ג ע' 1395.
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Shabbos
הלכות שכירות, פרק ד-ו

Sunday
הלכות שכירות, פרק ז-ט

Monday
הלכות שכירות, פרק י-יב

Tuesday
הלכות שכירות, פרק יג
הלכות שאלה ופקדון, פרק א-ב

Wednesday
הלכות שאלה ופקדון, פרק ג-ה

Thursday
הלכות שאלה ופקדון, פרק ו-ח

Friday
הלכות מלוה ולוה, פרק א-ג

Shabbos
הלכות מאכלות אסורות, פרק ח

Sunday
הלכות מאכלות אסורות, פרק ט

Monday
הלכות מאכלות אסורות, פרק י

Tuesday
הלכות מאכלות אסורות, פרק יא

Wednesday
הלכות מאכלות אסורות, פרק יב

Thursday
הלכות מאכלות אסורות, פרק יג

Friday
הלכות מאכלות אסורות, פרק יד
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טו מל״ת ריט מ״ע רמד
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