
 שבועות ג:שער
 ,)),-. עצרתא.
 מ"ב(. פ"א ר"ה מ"א, פ"א )שביעית "עצות" חז"ל בפי נקרא השבועותחג

 ספירת ע"י הפסח חג אל קשור השבועות  שחג wttyהטעם:
 לרדבייז(. המצוות טעמי בשם כס דף )מטעמים הסוכות לחגעצרת שמיני כעין והוא סו( נ"ג )ויקיא פסח של שני מיום יוםחמשים

 ובסוכות, בפסח כמו מיוחדות מצוות בשבועות איןועוד,
 "הנה לשון עצרת ממלאכה, ההמנעות הוא החג אתוהמציין

 לוי(. קדושת בשם שם )מטעמים ב( ט"ז )בראשית מלדת" הי עצרנינא

 ירקב.
 ג(א. סעי תעד סי' או"ח )רמ"א ובירקעצים בענפי והבתים הכנסת בית את לקשט נוהגים השבועותבחג

 הצאן גם ג( ל"ד )שמות שנאמר תורה מתן למעמד זכרהטעם:
 מרעה שם שהיה מכאן ההוא, ההר מול אל ירעו אלוהבקר
 א(. סע' תצד סל )לבושלבהמות
 ולכן האילןב פירות על נידונין שבשבועות משוםועוד,

 מקייה(. תצד סי' )מג"א הפירות ע5 שיתפללו כדי אילן בענפימקשטים

 ישראל שבני לאחשורוש אמר שהמן באגדה שאמרו ע"שועוד,
 ו(. ס"ק תעד סי' יוסף עיני בשבועותג עשבים לשטוחנוהגים
 ירחימי שלשה אותו והצפינו באדר בז' נולד רבינו משהועוד,

 מתן לשמחת זכר והבתים הכנסת בבית בשבועות עשבים "לשטוח הרמ"אלשוןא
 ז(. ס"ק שם וח"י )באה"ט בהם עשבים-להרע בביה"כ לחלק נוהגים וישתורה"

 פס"ח. פ"ג אסתר למגילת שניתרגוםג
 ב'-בשמות
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שג שבועות ג:שער

 הוזלתו לזכר היאור"ה, שפת על בסוף "ותשם ואז בסיון ו'עד
 מא סי' כמ"י )אוצר וירק בענפים הבתים את מקשטים אנו משהשל
 ב(ו.ס"ק

 ערבית בתפילת מאחריםג.
 ערבית, בתפילת קצת להקדים נוהגים יו"ט ערבי שבכלאע"פ
 טיש ת"ז הרוכבים צאת אחר עד להתפלל מאחרים שבועותבליל
 תצד(.סי'

 תהיינה תמימות שבתות שבע סו( נ"ג )ייקרא  שנאמר י"סהטעם:
 "שבע ותהיינה הימים מ"ט שיסתיימו עד להמתין יש לכן-

 שם(. )ט"ז תמימות"שבתות

 בלילה עריםד.
 ולעסוק הלילה 3ל עתם להיות נוהגים השבועות חגבליל
 תצד(. סי' ריש ימג"אבתורה

 קבלת שלפני בלילה במדרש' המסופר שלפי משוםהטעם:
 של ששינה לפי הלילה, אותו כל ישראל להם "ישנוהתורה
 וכו' לישראל מעורר משה והיה וכו', קצר והלילה עריבהעצרת
 באתי וידוע ב( ני )ישעיה שנאמר ישעיהו ע"י שמקנתרן הואזה
 כל וערים מתקנים אנו לפיכך עונה" ואין קראתי איש ,ואין
 שסח. )מפא התורה קבלת ערבהלילה

 עליון תעםה.
 )ספר עליון בטעם הדברות עשרת את בשבועות לקרואנוהג~ם

 תצד(* סי' מנ"א מה, עמ'א"י

 פרשה היא תשא" עדל"לא מ"אנכי" עליון טעם לפימרט:

 ג. שם שםה
 לג. סי' ח"ד דעת יחווה ושו"ת יג סי' קלא כלל ח"אועיין1
 יב. עמ' וילנא דפוס א פרשהשהשיירז
 שבועות. DD' ריש ושל"ה צח אמור זהר ראה בקבלה, טעם גם יש זהלמנהגח

פתח תקוה תשנ"ו שמואל פנחס גלברד / אוצר טעמי המנהגים

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 בחגיך ושמחת ו:מדורדש

 בדברות מפסיקים מאידך "כבד", עד מ"זכור" וכן אחת,סתומה
 נפרדים, פסוקים הם כאלו תגנוב לא תנאף, לא תרצח,לא
 חמשה הם תשא" "לא עד מ"אנכי" התחתון הטעם לפיאבל

 תגנוב" "לא תנאף", "לא תרצח", "לא והדברותפסוקים,
 עליון בטעם קוראים בשבועות לפיכך אחד, כפסוקנקראים
 תורה, מתן בעת סיני בהר ישראל בני ששמעו מהמעין

 בקריאה אבל לעצמו, דיבור דיבור - הקצרותהדיברות
 שאין משום אחד בפסוק אותם קוראים ואתחנן יתרובפרשות
 שם(ט. ובה"ל תגד סי' ריש )מחצה"ש תיבות משלש פחות פסוקבתורה

 עולב 13אכלי1.
 ב(. סעי תצד סי' או"ח )רמ"א בשבועות חלב מאכלי לאכולנוהגים

 הסדר בקערת זרוע.וביצה, התבשילים, לשני בדומההטעם:
 במקדש מקריבים שהיו הלחם לשתי זכר וחלב בשרמאכלים שני אוכלים בשבועות כך חגיגי- וקרבן פסח לקרבן זכר ,שהם
 שם(. )רמ"א זה'בחג

 )שה"ש כמ"ש לחלב שנמשלה זה ביום שניתנה לתורה רמז1ע1ד,
 הכלבו(. בשם תרכא סי' )טע"ה לשונך תחת וחלל דבש יא(די

 מאכלי רק בו שאכלו במדבר, הראשון השבועות לחג זכרועוד,
 בדוק סכין רבות, להכנות זקוק בשר שמאכל מכיוןחלב,

 הואיל חדשים, כלים וכן והדחה מליחה ניקור,לשחיטה,
 יב(. ס"ק תצד סי' )מ"ב נאסרו לעת מעת באותו בהם שבשלווהכלים
 חדשה מנחה בהקריבכם הבכורים "וביום הרמז: בדרךועוד,
 - בשבועותיכם" לה' "וגדשה כו( כ"ח המדבר בשבועותיכם"לה'
 מט(. אות טז עמ' המנהגים לספר )הגהות חלבר"ת:

 בטעם תמיד בציבור קוראים אשכנז מנהג לפי א. סע' קמב סי' א"ר תצד, סי'מג"אט
 כ(, ס"ק תצד סי' כה"ת תצד, מו"ס בה"ל נט, דף ח"ב מהרי"ח לקוטי 13, עמ' מנהגים )ילקוטעליון
 כלל. תחתון טעם אין התימני( )החומשבתאג'
 יז כ"גויקרא
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שה- שבועות ג:שער

 בית תביא אדמתך בכורי ראשית יט( נ"ג )שמות הנאמך ע"שועוד
 שנקרא לשבועות רמז - אמו בחלב גדי תבשל לא א-להיךה'
 בבשר 'תאכלום חלב,-אל מאכלי בו שאוכלים הבכוריםיא,חג

 ~ השל"ה(. בשם ל דף)מטעמים

 להסתפקות רמז הם בשר, למאכלי בנגוד חלב, מאכליועוד,
 חלב נז(-ודי כ"ז חשלי הפסוק את פד.( )חולץ חז"ל דרשו וכןבמלעט,
 וטלאים גדיים מחלב שיתפרנס לאדם דיו - מלחמךעקם

 רש"י(, - ותאכלס תשחטם ולא בחלבם לך לדי בנתושבתוך
 שהתורה ללמדנו תורה מתן בחג חלב מאכלי אוכליםלפיכך
 דרכה כך מ"י( פ"ו )אנות אמרו וכן במועט, הסתפקות ע"ינקנית
 התורה שבהם הדברים ואחד וכו', תאכל במלח פת תורהשל

 ט(. ס"ק מא סי' כמ"י )אוצר ו( שם )שם תענוג" "מיעוט הואנקנית

 לשון גבנונים, הר טז( מ"ח )תהלים ג"כ שנקרא סיני הר ע"שועוד,
 394(. עמי דו"מ )אוצוגבינה

 שהה שמשה יום לארבעים רמז ארבעים בגימטריה חלבועוד,
 ל(.? דף )מטעמים סיני הרעל
 נולד הוא כי היאור כון רבינך משה נמשה השבועות ברוגךן3וך
 ובאותו בסיון, ו' עד אותו הצפינו ירחים ושלושה באדריב,בז'
 להנקה, לאמו אותו ונתנה בתיבה פרעה בת אותו מצאהיום
 של זכותו מזכירים לכן מצרית'ג, מאשה לינוק סירב משהכי

 לום(. )מטעמים בשבועות חלב מאכלי אכילת ידי על רבינומשה

 שושנים מיז.
 על שושנים מי לזלף הספרדים עדות אצל נוהגיםיש

 קח(. עמ' המנהגים )זיו השבועות בחגהמתפללים

 את קיבלו ישראל שבני בשעה פח:( )שבת שאמרו משוםהטעם:

 כו. כ"ח במדבר כב, ל"ד שמותיא
 ה"ד. פ"ב ביצה ירושלמייב
 יב:. סוטהיג
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 בחגיך ושמחת ו:מדורשו

 יצאה ה' אנכי הראשון הדיבר את הגבורה מפי ושמעוהתורה
 והחיה המתים בו להחיות שעתיד "טל הקב"ה הורידנשמתן,
 מזליפים התורה קבלת בזמן שירד טל לאותו זכראותם",
 שם(. המנהגים )זיי שושנים מיבשבועות

 .' לחכם מפטירח.

 בשבועות למפטיר עולה שבקהל החשוב או שהחכם נוהגיםיש
 ג(. ס"ק תצד סי')נאה"ט

 א'( )יחזקאל המרכבה במעשה בשבועות שמפטירין משוםהטעם:

 אם אלא ביחיד מרכבה במעשה דורשין שאין יא:( )חגיגהושנינו
 עיד. p"v תצד סל )ח"י מדעתו ומבין חכם היהכן

 רויהט*
 ט(* סעי תצ סי' )רמ"א בשבועות רות מגילת לקרואנוהגים

 )מ"א ועוני יסורים ע"י אלא תורה ניתנה  שלא  ללמרנוהטעם:
 תתקצו(. רמז רות ילקוט בשם ח ס"ק תצסי'

 )דות שעורים" קציר "בתחילת לחם לבית חזרו ורות נעמיועוד,
 רמ(. עמ' )אבודרהם הקציר תג טז( נ"נ )שמות נקרא השבועות רחג נב(א'

 ומצוות תורה עול עצמה על וקבלה נתגיירה רותועוד,
 קוראים לפיכך א-להי", וא-להיך עמי "עמך טז( % ליתשאמרה
 נח(. סי' ירחי אבן שם, )אבודרהם תורה מתן בחג רותמגילת

 רות מגילת ובסוף בשבועותיי ונפטך נולד המלך דוד1י713,
 דודים את .הוליד "וישי ומסתיים ליהודה דוד של יחוסונכתב
 שור(. בכור בשם תצד סי' או"ח)שע"ת

.1' --ך1,4 -

 בעמידה ג"כ אותה אומר בלחש עם'המפסיר אותה שקורא מי שכל שנוהגים יש וכןיד
 שם(. וח"י ד, ס"ק שפ ,מ"ב כבודהמפני

 אף. ד"ה יז. חגיגה ותוס' ה"ד פ"ב ביצה ירושלמי ראהסו
 ע"ב ותשבחות" בשירות להקב"ה שריוהו דוד ממנה שיצא רות? שמה נקרא "למהטז

 - -ידה
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שז שבועות ג:שער

 מה למרות ישראל לכלל ונכנסה התגיירה המואביה רותועוד,
 וישום ד(, נ"ג )תוים הא בקהל ומואבי עמוני יבוא "לאשנאמר
 לפיכך מואביתיי, ולא מואבי עמונית ולא עמוני דרשו:שחז"ל
 שבכתב שתורה ללמדנו רות, במגילת תורה מתן בחגקוראים
 ח"ב התודעה )ס' זו בלא לזו אפשר ואי היא, אחת שבע"פותורה

 שא(.עמ'

 נח בני מצוות ז' ועם תר"ו, בגימטריה רות- הרמז: בדרךועוד,
 כס(. דף )מטעמים השבועות בחג שניתנו מצוות, תרי"גהם

 סיון בחודש תחנוןי.
 של ראשונים יום עשר בשנים תחנון לומר _שלא נוהגיםיש

 סו(. עמ' אייי לוח לו, ס"ק קלא סי' )%'ב סיוןחודש

 המיוחס יום הוא שני ביום חודש, ראש ראשון ביוםהטעם:
 חג לחודש בששי הגבלהיח, ימי שלושת אחריו בערכו(,-)ראה

 אחריו בערכו(, )ראה טבוח ויום חג אסרו בשביעיהשבועות,
 היה המקדש שבית שבזמן היינו תשלומין, ימי חמולהעוד
 הספיק, ולא בשבועות להקריבו ראיה קרבן שהביא מיקיים,
 )ועד לחודש י"ב עד להקריבו ויכול שבעה, כל תשלומין לויש

בכלל('ט.

 עו:. יבמותיז
 מק"ג. תצי סי' מלב שם, ורש"י סו י"ס שמותיח
 בסיון י"ג עד לחו"ל תחנון אומרים ויאין ויש תקמח. סי או"ח טור וראה יז. חגיגהיט

 רק אלא אומרים שאין ויש יט(. אות קלא סי' )שע"ת דיומא ספיקא בגלל בכלל()ועד
 סע)ג(. הצד סי' )רמ"א תג אסרועד
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