שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

שערב :תלמודתורה

א .נונת התורה
ם (במדברו'כד),
נהגולקרואאחריברכתהתורהפסוקיברכתכהני
משנת"אלודבריםשאין להםשעור" (פאה פ"א מ"א) ותאמרחז"ל
"אלודברים שאדם אוכלפירותיהם בעוה"ז" (שבת קכז( ).סדורים).
הטעם :כיון שלדעת הירושלמייש ללמוד תורה מיד אחרי
ברכת התורה,כדי שלא תהיה הברכה לבטלה ,תיקנו ללמוד
שכבר).
תורה ,משנה ותלמוד (תוספות ברכותיא :ד"ה

ב.מתחיליםבויקרא
יש נוהגים כשהילד מתחיל ללמוד תורה ,מתחילים ללמדו
בספרויקרא

(ילקיימ  -ממנהגייהדות אשכנזעמי.)36

הטעם wtty :שאפרו(ויק"ייג)יבואוטהוריןויתעסקובטהורין
(ילק"מ.(aw

ג.למוד מקראבלילה
ם לא ללמוד מקראבלילה (נאהייטסי' רלחמקייב).
ישנוהגי
הטעםwtty :שאמרובילקוט (שמותל"דרמזתו)זיני
ןהיה משהיודע
(כשעלה לקבל התורה)אימתייוםואימתילילה? אלא בשעה
שהיה הקב"המלמדו מקראהיהיודע שהואיום,ובשעהשהיה
ע שהוא לילהכט (ברכ'יי או"חסי' רלח אות ב בשם
מלמדו משנההיהיוד
גוריהאריזייל)ל.

כס ראה פרדר"א פרשה מו.
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ל וכ"כ החיד"א ביוסף או
ששי בלילי
שבת ויו"ט ,וראה שו"ת חיים שאל ח"ב סי' כה ומנהגי החיד"א סי' כב סע' ב.
בשירותא דצלותא ח"ב עמ' תתיג מובא בשם המקובל ר' שבתי שמותר ללמוד
מקרא עםפירושים.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור א :מה טובואהליך

כב

ד.סיום מסגת

מצוה לשמוחולערוך סעודה עםסיום מסכת ונקראת סעודת
מצוה ,גםמי שלא השתתף בלמוד מצוה לשמוח עםהמסיים
(רמ"איו"דס" למוסעיכווט"ז שם ס"ק ט בשם הרש"ל)לא*

הטוים :שכןמצינו בשםאביי שאמר:תיתילי (בב תבואעלי

ברכה)דכיחזינא צורבאמרבנןדשלים מסכתיהעבידנאיומא
מבאלרבנן (שבתקיח.):

ה.סיום והתחלה
ישנוהגיםכשמסיימים מסכתמתחיליםמיד במסכת חדשה
(ח"א מהרש"אע"זיט*).

הטעם :ע"ש שאמרו (ע"זיט).לוי ור"שברבייתבי קמיהדרביו
וקא פסקי סידרא ,סליק ספרא(סיימו את אחד הספרים -
רש"י)לוי אמרלייתולןמשלי ,ר"שברבי אמרלייתולןתילים
(ובתהלים) ,מכאן שמסיימים ספר אחד מתחיליםמיד בספר
אחר,כמושאנונוהגים בשמחתתורהכשמסיימים ספרדברים
ד בספר בראשית (מהרש"א .(DW
מתחיליםמי
ועוד ,ע"ש שאמרו רחמנאליבאבעילב ,והלב הוא באמצע,לכן
ת בתוך ובאמצע (מנשיי וטעה"מ
בתורהאיןלסיים אלאתמידלהיו
סי' קסא בשםדברי אמת).

ו.הדרן

ישנוהגים לזמר הדרןבסיום מסכת הנלמדתברבים ,ולקשור
תחילתה עם סופה בדדך הפלפול והדרש (שערי הלו"מיו"דסי' סט ח"ג
עמיקסא).

הטעם wtty :שאמרו (בונותי).כל פרשה שהיתה חביבה על דוד
לא וראה ש"ך שם ס"ק כז ,רמ"א או"חסי' תקנא סע'י ומג"א שם סדק לג.
לב סנהדרין קו :הגירסה שלפנינו :הקב"ה ליבאבעי ,אךברש"י שם דכה רבותא גורס
רחמנא ,וכן בהקדמת חובת הלבבות ובזהר תרומה קסב ,תצא רפא.
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כג

שערב :תלמוד תורה

פתח.בה באשריוסיים בה באשרי ,ומפרשים
לאו דוקא פתח באשרי וסיים באשרי אלא חתימה מעין

תוס' (שם ד"ה גל)

פתיחה (שערי הלו"משם).

ז41 .רןנביאבןעקשיא

נוהגים'לסיים למודמשניות 'במאמרו שלר'חנניא,בןעקשיא
רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' ,כשרוצים לזמר קדיש

דרבנן
הטעם :משום שעיקר קדיש דרבנן נתקן על דבר אגדה ,לכן
ם בדבר אגדה (שם).
ישלסיי
(מ"בסי'נד סק"ט)לג

ח .ספר פתוח
יו"ד
אין משאיהם ספר קודש פתוח אלא אם מכסים אותו
(ש"י
סי'רעזסק"א).

הטעם w~tp :שאמרובירושלמי (מגילה פ"א ה"ה) כופך שאין.עלנו
מפה ,הופכו על הכתב כדי שלא יתבזה הכתב" .מכאן יש
ללמוד שלא.ילך אדם לחוץויניח הספר פתוח .אםאיןעליו
ן שארספרים" (ש"ךשם).
מפה ,דלאו דוקא ס"ת דהואהדי

ט*לימוד.וצורהבליל המולד
ישנוהגיםשאין.לומדים תורהבליל המולד(ניטל)לד חגם של
הנוצלתם (ילקיטמנהגים עמ'  ,27מנהגי"ת ח"א עמ'רצג).

לג וכ"כ במג"א שם סק"ג ,וברכ"י שם סק"א ומקורו בפהמ"ש לרמב"ם סוף מסכת
אבות ,וראה ס' באר שבע ,פרנקפורט ,דף נא בסוגיא דסוטה מט .שמסתפק אם
י במשנה תורה בסוף ספר אהבה ,בסדר
אמנם כתב הרמב"ם הדברים הנ"ל,כ
בתלמוד תורה
התפילות כתב" :קדיש דרבנן  -כל עשרה מישראל
שבע"פ,ואפילו במדרשות אובהגדות ,כשהןמסיימין אומשרעוסק
יהןקדיש" .וראה
אחד
ימ
שו"תבית יהודה או"חסי' לא ,מנהגי החיד"אסי'ז סע'ב.
לד א .אבן שושן כותבבמילונו"ניטל"ומייחס המלה לשרשלטיני =  NATALISהולדת,
אךיש הסוברים שיש לכתוב"ניתל" בתי"ו והכוונה לנתלה,היינוהיום שבו נולד
"התלוי" (הצלוב) (ילקוט מנהגים עמ' .)72
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

מדור א :מה טובו אהליך

כד

הטעם :רום שהיו תקופות בהן הנוצרים היו מתאנים
ליהודים בלילה זה ,לכן התקינו שהתלמידים ימנעו מללכת
לבית המדרש מחמת הסכנה (טעמי המנהגים ,לקוטים אותיט בשם לקוטי
הפרדס).

ועוד13 ,שום שהנוצרים נועדים בכנסיותיהם מחצות הלילה
ואילך ,לכן תיקנו שלא ילמדו תורה במחצית הראשונה של
הלילהכדישילמדו מחצותואילך",שלאליתןלבעלדיןלחלוק
ולשטן לקטרג,בהיות באותוהלילה כל העמיםנועדיםבבית
אלוהיהם מחצותואילךכידוע ,ועם ה'ישנים על מטותיהם"
שו"ת חת"ס ,קובץ תשובותסי'לא).

ועוד ,באותו ערב משחקים בקלפים ,קרטן בלע"זי וקרטן
ה שטן ,רמזלאיש שנולד אז ולקנטמנהגים עמ' )27לה.
בגימטרי

 DW .השם
י

נוהגים להדפיס שם השם בשתי אותיות יו"ד ,הראשונה
מנוקדת בשואוהשני
ה בקמץ (מטעמים דףנג)*
הטעם :משום ששם הויה נכתב ואינו נקראיי אלא בשם
א-ד-נ-י ,כאשר משלבים את שני השמות ,הכתיב והקרי,
מתקבל שםי-א-ה-ד-ו-נ-ה-י ,שתחילתויו"ד וסופויו"ד,שתי
אותיות אלו נדפסות יחד, ,הראשונה מנוקדת בשוא ,כפי
שמנוקדת היו"ד הראשונה בשם הויה והשניה בקמץ ,כמו
י (שם).
הקמץשלפניהיו"ד בשםא-ד-נ-

לה ראהמ"י ח"ג עמ' צג ובהערה  68שם.
לו ראה פסחיםנ .קדושין עא .ורמב"ם תפילה פי"דה"י.
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