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שערג:שבועות
א .עצרת

חגהשבועות נקראבפי

((,.-,
חז"ל"עצות" (שביעית פ"א מ"א ,ר"ה פ"אמ"ב).

הטעם wtty :שחג השבועות קשור אל חג הפסחע"י ספירת
חמשיםיוםמיוםשני של פסח(ויקיא נ"ג סו) והואכעיןשמיני
עצרת לחג הסוכות (מטעמים דף כס בשםטעמי המצוותלרדבייז).

ועוד ,אין בשבועות מצוות מיוחדות כמו בפסח ובסוכות,
והמציין את החג הוא ההמנעות ממלאכה ,עצרת לשון "הנה
נאעצרניה
י מלדת" (בראשית ט"זב)(מטעמים שם בשם קדושתלוי).

ב.ירק

בחג השבועותנוהגים
לקשטעיאתבית הכנסת והבתיםבענפי
עציםובירק
סי' ס
(רמ"א או"ח

תעד

ג)א.

הטעם :זכר למעמד מתן תורה שנאמר (שמות ל"ד ג) גם הצאן
והבקר אלירעו אל מול ההר ההוא ,מכאן שהיה שם מרעה
לבהמות (לבוש סל תצד סע'א).

ועוד ,משום שבשבועות נידונין על פירות האילןב ולכן
ישיתפללוע5הפירות (מג"אסי' תצדמקייה).
מקשטיםבענפיאילןכד
ועוד ,ע"ש שאמרובאגדה שהמן אמר לאחשורוששבניישראל
ייוסףסי' תעד ס"קו).
נוהגים לשטוחעשבים בשבועותגעינ
ועוד ,משהרבינונולדבז' באדרוהצפינו אותו שלשהירחימי
א לשון הרמ"א "לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת והבתים זכר לשמחת מתן
תורה"ויש נוהגים לחלק בביה"כ עשבים-להרע בהם (באה"טוח"י שם ס"קז).
ג תרגוםשני למגילת אסתר פ"ג פס"ח.
שמות ב'-ב
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שערג :שבועות

עדו'בסיוןואז "ותשם בסוףעל שפתהיאור"ה ,לזכרהוזלתו
ק (אוצרכמ"יסי' מא
של משהאנו מקשטים אתהבתיםבענפיםויר
ס"קב)ו.

ג.מאחריםבתפילתערבית

אע"פ שבכלערבייו"טנוהגיםלהקדים קצתבתפילתערבית,
בלילשבועותמאחרים להתפללעד אחר צאתהרוכבים ת"זטיש
סי'תצד).

הטעם:י"סשנאמר(ייקראנ"גסו) שבע שבתותתמימותתהיינה
 לכןישלהמתין עדשיסתיימו מ"טהימיםותהיינה "שבעשבתות תמימות" (ט"זשם).

ד.עריםבלילה

בליל חג השבועות נוהגים להיות עתם 3ל הלילה ולעסוק
בתורהימג"ארישסי'תצד).
הטעם :משום שלפי המסופר במדרש' בלילה שלפני קבלת
התורה"ישנו להם ישראל כל אותו הלילה,לפי ששינה של
עצרתעריבהוהלילה קצרוכו',והיה משהמעוררלישראלוכו'
זה הוא שמקנתרןע"יישעיהו שנאמר (ישעיהני ב)וידועבאתי
ואין,איש קראתיואין עונה" לפיכך אנו מתקנים וערים כל
הלילה ערב קבלת התורה (מפא שסח.

ה .תעםעליון

נוהג~ם לקרוא בשבועות את עשרת הדברות בטעםעליון
א"י עמ' מה ,מנ"אסי' תצד)*

(ספר

מרט:לפי טעםעליון מ"אנכי" עדל"לא תשא" היא פרשה
ה

1

ז
ח

שם שםג.
ג ושו"תיחווה דעת ח"דסי'לג.
ועיין ח"א כלל קלאסי'י
שהשייר פרשה א דפוסוילנא עמ'יב.
למנהג זהיש גם טעם בקבלה ,ראה זהר אמור צח ושל"הריש  'DDשבועות.
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דש

סתומה אחת,וכןמ"זכור"עד"כבד",מאידךמפסיקיםבדברות
לא תרצח ,לא תנאף ,לא תגנוב כאלו הם פסוקים נפרדים,
אבללפי הטעם התחתון מ"אנכי" עד "לא תשא" הם חמשה
פסוקים ,והדברות "לא תרצח"" ,לא תנאף"" ,לא תגנוב"
נקראים כפסוק אחד ,לפיכך בשבועות קוראים בטעםעליון
מעין מה ששמעו בני ישראל בהרסיני בעת מתן תורה,
הדיברות הקצרות  -דיבור דיבור לעצמו ,אבל בקריאה
בפרשותיתרוואתחנןקוראים אותםבפסוק אחד משוםשאין
בתורה פסוק פחות משלשתיבות (מחצה"שרישסי' תגד ובה"ל שם)ט.

13.1אכליעולב
נוהגים לאכולמאכלי חלב בשבועות (רמ"א או"חסי' תצדסעיב).
הטעם :בדומה לשני התבשילים ,זרוע.וביצה ,בקערת הסדר
שהם,זכרלקרבן פסחוקרבןחגיגי
כךבשבועותאוכליםשנימאכלים בשר וחלב זכרלשתי הלחםשהיומקריבים במקדש
בחג זה' (רמ"אשם).

1ע1ד,רמזלתורהשניתנהביום

זה שנמשלה לחלב כמ"ש (שה"ש
(טע"הסי' תרכא בשםהכלבו).

דייא) דבש וחלל תחתלשונך
ועוד,זכרלחג השבועות הראשוןבמדבר ,שאכלובו רקמאכלי
חלב ,מכיון שמאכל בשר זקוק להכנות רבות ,סכין בדוק
לשחיטה ,ניקור ,מליחה והדחה וכן כלים חדשים ,הואיל
והכלים שבשלו בהם באותו מעת לעת נאסרו (מ"בסי' תצד ס"קיב).
ועוד ,בדרך הרמז":וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה
לה' בשבועותיכם" המדבר כ"חכו)"וגדשה לה' בשבועותיכם" -
ר"ת :חלב (הגהות לספרהמנהגים עמ' טז אותמט).
ט מג"אסי' תצד ,א"רסי' קמב סע'א.לפי מנהג אשכנז קוראיםבציבורתמיד בטעם

עליון (ילקוט מנהגים עמ'  ,13לקוטי מהרי"ח ח"ב דף נט ,בה"ל מו"ס תצד ,כה"תסי' תצד ס"קכ),

בתאג' (החומשהתימני)אין טעם תחתון כלל.
ויקרא כ"גיז
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-

שה

ועוד ע"ש הנאמך (שמותנ"גיט)ראשיתבכורי אדמתךתביאבית
ה'א-להיך לא תבשלגדי בחלב אמו  -רמז לשבועות שנקרא
חלב-,אל'תאכלום בבשר
חג הבכוריםיא ,שאו
כלי~ם בו מאכלי
בשם השל"ה).
(מטעמים דףל

ועוד ,מאכלי חלב ,בנגוד למאכלי בשר ,הם רמז להסתפקות
במלעט,וכן דרשוחז"ל (חולץפד ).את הפסוק חשליכ"זנז)-ודי חלב
עקם מלחמך  -דיו לאדם שיתפרנס מחלבגדיים וטלאים
שבתוךבנתולדי לך בחלבם ולא תשחטם ותאכלס  -רש"י),
לפיכך אוכלים מאכלי חלב בחג מתן תורה ללמדנו שהתורה
נקניתע"י הסתפקות במועט,וכן אמרו (אנות פ"ומ"י)כך דרכה
של תורה פת במלח תאכלוכו' ,ואחדהדברים שבהם התורה
נקנית הוא"מיעוטתענוג" (שם שםו) (אוצרכמ"יסי' מא ס"קט).
ועוד ,ע"ש הרסיני שנקראג"כ (תהלים מ"חטז) הרגבנונים,לשון

גבינה

(אוצודו"מ עמי .)394

ועוד ,חלבבגימטריה ארבעים רמזלארבעיםיום שמשה שהה
י (מטעמים דףל)?.
על הרסינ
ךן3וך ברוג השבועות נמשה משהרבינךכוןהיאורכי הואנולד
בז' באדריב ,ושלושהירחיםהצפינו אותו עדו'בסיון ,ובאותו
יום מצאה אותו בת פרעה בתיבה ונתנה אותו לאמו להנקה,
כי משהסירבלינוק מאשה מצרית'ג ,לכןמזכירים זכותו של
יאכילת מאכלי חלב בשבועות (מטעמיםלום).
משהרבינועליד

ז.מישושנים
יש נוהגים אצל עדות הספרדים לזלף מי שושנים על
המנהגים עמ'קח).
המתפללים בחג השבועות(זיו

הטעם :משום שאמרו (שבת פח ):בשעהשבני ישראלקיבלו את

יא
יב
יג

שמות ל"ד כב ,במדבר כ"חכו.
ירושלמי ביצה פ"ב ה"ד.
סוטהיב.:
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שו

התורה ושמעומפי הגבורה אתהדיבר הראשוןאנכי ה'יצאה
נשמתן,הוריד הקב"ה "טלשעתידלהחיות בו המתים והחיה
אותם" ,זכר לאותו טל שירד בזמן קבלת התורה מזליפים
ישושנים המנהגיםשם).
בשבועותמ
(זיי

ח.מפטיר לחכם

'

.

ישנוהגים שהחכםאוהחשוב שבקהלעולהלמפטירבשבועות
(נאה"טסי' תצד ס"קג).

הטעם :משוםשמפטירין בשבועות במעשה המרכבה
ושנינו (חגיגהיא):שאיןדורשין במעשה מרכבהביחיד אלא אם
כןהיה חכםומבין מדעתו (ח"י סל תצד p"vעיד.

(יחזקאלא')

ט*רויה

נוהגים לקרואמגילתרות בשבועות
י (מ"א
הטעם :ללמרנו שלאניתנה תורה אלאע"ייסוריםועונ
(רמ"אסי' תצסעי ט)*

סי' תצ ס"ק ח בשםילקוט רות רמז תתקצו).

ועוד,נעמיורותחזרולבית לחם"בתחילתקצירשעורים"
א'נב)רחג השבועות נקרא (שמות נ"נטז)תגהקציר (אבודרהם עמ'רמ).
ועוד ,רות נתגיירה וקבלה על עצמה עול תורה ומצוות
שאמרה לית  %טז) "עמךעמי וא-להיך א-להי" ,לפיכך קוראים
מגילת רות בחגמתן תורה (אבודרהם שם ,אבןירחיסי'נח).
1י ,713דוד המלך נולד ונפטך בשבועותיי ובסוף מגילת רות
.הוליד את דודים
נכתביחוסו שלדודליהודהומסתיים"וישי
(דות

(שע"ת או"חסי' תצד בשם בכורשור).

-ך- 1,4

'1

. -

יד וכןיששנוהגים שכלמי שקורא אותהעם'המפסיר בלחש אומר אותהג"כבעמידה
מפני כבודה,מ"ב שפ ס"ק ד,וח"י שם).
סו ראהירושלמיביצה פ"ב ה"ד ותוס'חגיגהיז .ד"ה אף.
טז "למה נקרא שמה רות?שיצא ממנה דודשריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות" ע"ב
ידה

-

-
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שז

ועוד ,רותהמואביההתגיירה ונכנסה לכללישראל למרות מה
שנאמר "לאיבואעמוני ומואבי בקהל הא (תויםנ"גד),וישום
שחז"ל דרשו:עמוני ולאעמוניתמואבי ולאמואביתיי,לפיכך
קוראים בחג מתן תורהבמגילת רות ,ללמדנו שתורה שבכתב
ותורה שבע"פ אחתהיא,ואי אפשרלזו בלאז
ו (ס' התודעה ח"ב
עמ'שא).

ועוד ,בדרך הרמז:רות-בגימטריה תר"ו ,ועםז' מצוותבני נח
הםתרי"ג מצוות,שניתנו בחג השבועות (מטעמים דףכס).

י.תחנון בחודשסיון
יש נוהגים _שלא לומר תחנון בשנים עשריום ראשונים של
ן ('%בסי' קלא ס"קלו ,לוחאייי עמ'סו).
חודשסיו

הטעם:
בכיוו)ם-,ראשון ראש חודש,ביוםשני הואיום המיוחס
ר
ע
ב
(ראה
י הגבלהיח ,בששי לחודש חג
אחריו שלושתימ
השבועות,בשביעי אסרו חגויום טבוח (ראה בערכו) ,אחריו
עוד חמולהימי תשלומין,היינו שבזמן שבית המקדש היה
קיים,מי שהביא קרבן ראיה להקריבו בשבועות ולא הספיק,
ישלותשלומין כל שבעה,ויכוללהקריבועדי"ב לחודש(ועד
בכלל)'ט.

י
ז יבמותעו.:
יח שמותי"ס סו ורש"י שם ,מלבסי'
יט חגיגהיז .וראה טור או"ח תקמח.תצויישויאי
ןאומרים תחנוןלחו"ל עדי"גבסיון
(ועד בכלל) בגלל ספיקא דיומא (שע"תסי' קלא אותיט) .ויששאין אומרים אלא רק
עד אסרו תג (רמ"אסי' הצדסע(ג).

סי

מק"ג.
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