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יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                 מוגש לרגל חג השבועות תשפ"א

עריכה: הרב שמואל מקמל.  הגהה: הרב משה קורנוויץ.

שבת 
מברכים 
החודש 

סיון

לאחר ברכת החודש אומרים "אב 
הרחמים".

בשנת תשמ"ו ביקש הרבי שמכיוון שבימים 
אלו מודגש ענין האחדות, לכן יעשו 

התוועדויות של אחדות בשבת ערב ר"ח 
סיון, בעלות המנחה. על פי זה יש הנוהגים  

לערוך התוועדויות של אחדות בכל שנה, 
כהכנה לר"ח סיון וחג השבועות.

ימי 
ההכנה 

לחג

בימים שלפני החג יברכו איש את רעהו 
בברכת "קבלת התורה בשמחה ובפנימיות". 

יש לארגן 'כינוסים' של אנשים, של נשים, 
ובפרט של ילדי ישראל, 'צבאות ה'', בקשר 

ל'זמן מתן תורתנו', לפני חג השבועות. 
וראוי אשר בכינוסים אלו יעוררו ויפרסמו 

על כך, שכל ילדי ישראל יגיעו לשמוע 
את עשרת הדברות בחג השבועות. וכן, 

להמשיך את הכינוסים ב"חג השבועות" 
עצמו, וכן לאחרי החג, בימי התשלומין.

יש לדאוג שלכל יהודי יהיה את כל הדרוש 
עבור צרכי החג ובהרחבה. ובפרט בחג 

השבועות, שהחיוב לאכול ולשמוח בו, גדול 
יותר מבכל יו"ט.

מראש חודש סיון עד י"ב בו, ועד בכלל, אין 
אומרים תחנון.

מראש חודש סיון כדאי ונכון שיתחילו 
ללמוד את הדרוש הנדפס בתורה אור – 

ד"ה 'בחודש השלישי' בתחילת פרשת יתרו, 
ולהמשיכו בימים הבאים, ולהסבירו לכל 

אחד ואחת ואפילו טף, כל אחד לפי דרגתו.

שלושת 
ימי 

ההגבלה

יש להוסיף הן בלימוד הנגלה וגם ובעיקר 
בלימוד פנימיות התורה.

צריך קודם החג לקנות לילדיו מיני מגדנות, 
ולאשתו – בגדים ותכשיטים כפי ממונו. 

כדי שיוכל לשמח אותם בחג.
ההגבלות דימי הספירה: בשלשת ימי 
ההגבלה מנהגנו שלא לשמוע מוזיקה, 

כמו בכל ימי הספירה, וכן מנהגנו שאין 
מסתפרים עד ערב שבועות )ובערב 

שבועות מסתפרים(. 
מנהגינו למעשה שעורכים נישואין בימי 

ההגבלה.

ערב חג 
השבועות

טיפולים רפואיים: יש להיזהר מלעשות 
בדיקת או תרומת דם ביום זה באם אין 

בהם צורך מיידי. כמו כן, ראוי ונכון להימנע 
מלקבוע ניתוחים ביום זה, באם ניתן 

לדחותם ליום אחר.
ערב חג השבועות וחגה"ש הוא זמן 

המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה 
והעבודה.

הכנות 
לחג

מצוה להסתפר בערב יום טוב שלא יכנס 
לרגל כשהוא מנוול, כמו כן יש ליטול 

הציפורנים, יש להתרחץ ולטבול במקווה 
בכדי להיטהר לכבוד הרגל.

נר נשמה: אין מנהגנו להדליק נר נשמה 
לפני יו"ט שאומרים בו 'יזכור'.

בבית חיינו וכן בקהילות רבות של  אנ"ש, 
לא נהגו בשטיחת עשבים והעמדת אילנות 

לכבוד החג.

 ימי ההכנה 
לחג השבועות

ב"ה

מקורות: של"ה ריש מס' שבועות שלו. שו"ע אדה"ז או"ח סרפ"ד סי"ד, סתס"ח סכ"ב, סתצ"ד סי"ח וס"כ, סתקכ"ט ס"ב. סידור אדה"ז לפני למנצח יענך. טעמי המנהגים ע' 
רנג. שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' מו. היום יום ג' סיון. לקו"ש חכ"ח ע' 239. סה"מ מלוקט ח"ג ד"ה 'אנכי הוי' אלקיך'. התוועדויות תשמ"ג ח"ג ע' 1536 ואילך, תשמ"ו ח"ג ע' 

366, תשמ"ח ח"ג ע' 380 וע’ 410. 'המלך במסיבו' ח"א ע' שכא. וראה בהרחבה 'הלכה למעשה – מועדים' )בהוצאת מכון הלכה חב"ד( חג השבועות פ"ד-ה.
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