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 פ "מהלכות ומנהגי חג השבועות תש
 עירוב תבשילין:  

   ב החג.ער יום חמישי ב  'יןל יעירוב תבש ', לכן צריך לעשות  ביום שישי חל חג השבועות השנה 
 

 :  ' עירוב תבשילין' אופן הכנת

 .  (...דג מנה של  / )ביצה קשה או מנה של בשר ותבשיל  (...)חלה או לחמניהא: לוקחים מאפה 

'בהדין עירובא יהא שרי לנא לאפויי  ומרים: . וא'אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על מצות עירוב'ב: מברכים 

  : אפשר לומר גם את הנוסח בעברית .'ולבשולי ולאטמוני ולאדלוקי שרגא ולמעבד כל צרכנא מיום טוב לשבת

   .'בזה העירוב יהא מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק הנר ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת'

 יעשה אותו עד שלש עשרה וחצי דקות אחריה, ללא ברכה. ,  (19:43) 'עירוב תבשילין' לפני השקיעה העשלא  : מי שג
 

 :  כללי

 בסירים מיוחדים לצורך שבת, ולהדליק בחג את נרות השבת.  עד הצהרים בלבד( ) חגבלבשל א: 'עירוב תבשילין' מאפשר  

רצוי  לכן  יתן יותר להכין לשבת.  ל לשבת לא נ נאכל לפני הבישו העירוב  שבת רק כשהעירוב קיים אם  אפשר לבשל לב:  

 בטעות לפני שבת.  ו אותו  או לסמן אותו, כדי שלא יאכלמיוחד להניח את העירוב בכלי 

 נוהגים לאכול אותו בסעודה שלישית של שבת. : אין לאכול את העירוב עד סיום כל הבישולים לשבת.ג

 שיבואר בהמשך.  מו כ לכמה משפחות רוב תבשילין'  'עיגם ניתן לעשות . צריך לעשות 'עירוב תבשילין' בכל בית: ד

   .לושישתף אותה בעירוב ש  מהרב אותבקש משכן , 'עירוב תבשילין' לא יודעת לעשותש: אישה ה

 הדלקת נרות שבת.  שבת ולצורך ההכנות ל: מי שלא מתכוונת לבשל בחג, תעשה עירוב ללא ברכה, לצורך ו
 

   עירוב אחד לכמה משפחות:

   חג.בשבו העירוב כולים לבא לבית וי גרות בישוב אחד אם הן, לעשות עירוב אחד לכמה משפחות  אפשרא: 

 . עשה עירוב עבורםשנלשבת  יבשלו  , אבל צריך להודיע להם לפני ש ת הסכמתם עירוב לאחרים לא צריך אשים  ועש כ:  ב

 למעט המקרים המפורטים בסעיף הבא..  נפטרים על ידי עירוב זהלא  ם  ה,  הליהקה כל  את    ובעירוב   ףמשת  הקהיל  : רבג

   .נאכל או אבד שלועירוב שהאו  יודע לעשות עירוב  אל/נאנס /מי ששכח : ו על העירוב של הרב יסמכ:  ד
 

 אופן עשיית עירוב משותף ועירובו של הרב 

 יפעל באופן הבא:   הרב /עושה העירוב 

   )שאינו בן משפחה קרוב הסמוך על שלחנו(.ייתן את העירוב לאדם אחר  *

  : המזכה  יאמרשהרב עושה  ובעירובי זוכה בעירוב זה לפלוני ופלוני  אנויאמר: ' )ַהְמזֶכה( יגביה אותומקבל ה *

   .לכל בני העיר/הקהילה הזאת'י זוכה בעירוב זה אנ'

 ייקח חזרה את העירוב מיד ַהְמַזֶכה, ויברך את הברכה הכתובה לעיל.  *

  . הרב אומר: 'לנו ולכל בני העיר/ הקהילה .'ויוסיף בסופו: 'לנו ולפלוני ולפלוני   העירובנוסח יאמר את  *
 

 הדלקת הנר :  

חלק  'שהחיינו'. גם מברכים וחלק מהספרדים אשכנזים . 'של החג 'להדליק נר של יום טוב  ותמברכים על הדלקת נרא: 

 . בנר של יום טו  על הדלקתמק"ק תימן לא מברכים  

 כדי להעביר ממנו אש להדלקת נרות שבת.  'הנר נשמגם 'ביום חמישי ערב החג : צריך להדליק  ב
 

 התפלות והלימוד בליל החג:   

 )ט"ז סי' תצ"ד(  (, כדי להשלים שבע שבתות תמימות. 20:00צאת הכוכבים )לא לפני ערבית מתפללים  ליל שבועות  בא: 

 )מ"א רס"י תצ"ד( עד צאת הכוכבים.  עם הקידושלהמתין עד צאת הכוכבים, צריך   המתיןל  אפשר ב: כשאי

'דע שכל  מי שבלילה זה לא ישן  במשך כל הלילה. וכתבו בשם האר"י ז"ל: בליל שבועות  ללמוד תורהוהגים ג: נ

 )מובא במ"ב תצ"ד סק"א(    .כלל ועיקר, והיה עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק'

   שליבם חפץ.קום במלומדים תורה יש שו  ,נוהגים ללמוד את התיקון של האר"י ז"לד: 

 )לשון הרע רכילות...( שיחות חולין, ובוודאי לא דברים אסורים. קדוש זה ה: אין לדבר בלילה 

 

   :לקראת שחרית

 ( נוטלים ידים שלש פעמים לסירוגין ללא ברכה.4:10א: בעלות השחר )

'על נטילת  את כל ברכות השחר, למעט ספרדים מברכים  ברכות השחר ממי שישן בלילה.את כל  יםע מו שאשכנזים ב: 

 לא לברך גם את ברכת 'המעביר חבלי שינה'.  ומנהג תימן  ידים'. 
 

   :מנהגי חג שבועות

 ספר תהילים שכתב.  את  ו, ( שבה נכתב יחוסו)מגילת רות את  שבועותב יםראוק  .א: בשבועות נולד ונפטר דוד המלך

   תצ"ד ס"ב ומ"ב שם( של זמן לפי ההלכה.  עם הפסקה )מאכלי חלב. גם  בשר ושותים יין לשמחת החג, ואוכלים  : אוכלים בחג ב

 : יש נוהגים לקשט את בית הכנסת והבתים בענפי אילנות, ויש הנמנעים מכך. וק"ק תימן לא נוהגים מנהג זה. ג

 : אין להתיז מים על עוברים ושבים ברחובות, מפני האיסורים הכרוכים בכך.  ד
 



 מהלכות יו"ט 
 כיבוד ועונג  

 .  חגא: הגברים טובלים במקווה בערב 

 במאכלים טעימים.   ות וא ולענג  ללבוש בחג בגדים יפים, צריךב: 

   . (לחם משנה) .שתי ככרותלאכול בחג שתי סעודות. ומברכים 'המוציא' על  מספיקג: 
 

 שמחת החג  

 יין.    יםתושו  )רצוי של בהמה(בשר   יםל כו אא: מצווה לשמוח ביו"ט. לשמחת יו"ט 

 .  צריך להימנע מהם בחגכלות. ושחוק וקלות ראש אינם שמחה, אלא הוללות וסב: 

 ואת הילדים בממתקים.   (תכשיטים  /)בגדים את האישה במתנה,  לשמחצריך ג: 

 לשמח בחג גם בודדים וגלמודים.    צריך: ד

 : צריך ללמוד תורה גם ביום החג של שבועות. ומצווה להקביל פני רבו ברגל.  ה
 

 : הבערה, בישול ואפיה  בחג

מלאכות  שהותרו בחג מפני ש 'הוצאה'ומלאכת  'הבערה'מעט מלאכת א: כל מה שאסור לעשות בשבת אסור גם בחג, ל 

 משמשות לצורך אוכל נפש.  אלו 

,  מנורת חשמל או מכשיר  )על ידי חיכוך בדופן הקופסה(ב: אסור ליצור אש חדשה בחג. לכן אסור להדליק בחג מצית, גפרור 

 הסיע רכב בחג. אסור להניע או ל וכן חשמלי

 בחג.  נר נשמה דולק מערב החג לצורך הדלקה  יםשאיר מ . דולקג: מותר להדליק בחג נר או גפרור מנר 

. בכל מקרה אין לבשל  שבתל  םגולאפות  עירוב תבשילין מאפשר לבשל    .: מותר לאפות ולבשל בחג לצורך החג בלבדד

 ם ראשון. בחג לצורך יו 

: מותר לאפות בחג רק בסיר פלא על גז שהודלק באופן המותר בחג, או בתנור אפיה שיופעל אוטומטית על ידי שעון  ה

 שבת. אסור להדליק או לכבות תנור אפיה חשמלי בחג. 

 ו: צריך לנפות את הקמח לאפיה מערב החג.  

 ק במוצאי שבת.  ז: מותר להפריש חלה מבצק שנעשה בחג, אבל שורפים את החלה ר

נים לבשל בחג, יכולים לרכוש מכשיר מיוחד המכבה את הגז באופן המותר. )נמכר  י ח: אסור לכבות אש בחג. המעוני

 . (ברשתות השיווק הגדולות 

אפשר   ,ואין להבה נמוכה דולקת שאפשר להעביר אותו אליה ט: כשהלהבה גבוהה מידי ועלולה לשרוף את האוכל

 הלהבה, אולם אין להנמיך את האש רק בכדי לחסוך בגז. להנמיך את 
 

 :  כללי -מלאכות בחג 

 א: אסור להפריש תרומות ומעשרות בחג. 

 ב: אסור לקטוף פירות, לקצור, לטחון, לבצור, לסחוט פירות או לצוד בחג.  

 ג: מותר לטלטל בחג גם במקום שאין עירוב. 

 , לאשכנזים אסור להתקלח בחג גם במים קרים.  (חג שחוממו מערב או )מדוד שמש ים חמים במספרדים מתקלחים בחג ד:  

 .  ה: המקווה לנשים פתוח לטבילה גם בערב שבועות, וגם בערב שבת שאחריו. פרטים ותיאום אצל הבלניות
 

 : חגעישון ב

 אפשר גם להדליק גפרור מנר דולק ולהדליק בו את הסיגריות.  .רק מנר הדולק כברסיגריות מותר להדליק  א: 

 : אסור לכבות בחג גפרור או סיגריה, מניחים אותם דולקים במאפרה עד שיכבו לבד.  ב

כה שהעישון אינו נחשב לדבר  : בעקבות קביעת הרופאים שהעישון מזיק מאד לבריאות, פרסמו הרבה פוסקים פסק הל ג

   השווה לכל נפש, ואין היתר לעשן בחג.

     עישון במשך כל השנה.כדאי להימנע מ:  ד
 

 מוקצה בחג:

 א: לספרדים איסור מוקצה בחג חמור יותר משל שבת.  

ב: אסור לטלטל בחג עצמות ושיירי אוכל, )וצריך לנהוג כפי שכתוב בסעיף הבא( וכן אסור לטלטל דברים המאוסים  

 או מוצרי מזון המיועדים למכירה. 

ג: צריך להניח בצלחת המיועדת להשלכת הפסולת )כלבויניק( פרי או דבר המותר בטלטול לפני שמשליכים לתוכה  

 פסולת, כדי לא לאסור אותה בטלטול על ידי הפסולת.   
 

 מוצאי החג

 'אתה חוננתנו'.  הבתפל מוסיפים לא תפלת ערבית של ליל שבת, שהיא  –  א: בתפלת ערבית של מוצאי החג

 .עושים קידוש על היין ולא מבדילים בשום צורהב: אחרי תפלת ערבית 

 שבת כמו כל שבת רגילה. שבת מתפללים את כל תפילות הג: ב

  . מאורי האשבשמים וגם ברכת    יבורא מינ אי שבת עושים הבדלה רגילה כמו כל מוצאי שבת ומברכים גם ברכת  במוצ  ד:

 

 חג שמח ושבת שלום 

 הרב נחום גמליאל 


