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o  יחול חג השבועות?באיזה יום בשבוע 

o  ש"ב-ת"א גימטריית ים שאר מועדי ישראל. לפי שיטתל  ניתן לדעת מראש מתי ח   ַעת ימי הפסחב  ש  עפ"י: 

י ון(; בועותש   ראשון  ל ביוםח    פסח של   ב: ש-ב  .ראשון יחולו ביום)כ"ח אייר( חרור ירושלים ש וגם  )ו' ס 

o (16-15 כג ויקרא) ש"כ: ממנוונגזר , פסח של במועד תלוי המועדו. מפורש באופן, בתורה מוזכר לא השבועות חג של המועד :

ם" ַפרּתֶּ ֳחרת ָלֵכם ּוס  ּמָ ת מ  ּבָ יֹום ַהּשַ יֲאֵכם מ  ת ֲהב  ר אֶּ נּוָפה עֹמֶּ ַבע ַהת  תֹות שֶּ יֹמת ַשּבָ מ  ייֶָּנה ּת  ה  ֳחרת ַעד. ּת  ּמָ ּבתָ  מ   ַהּשַ

ת ע  בי  רוּ  ַהּש  ּפ  ס  ים ּת  ּש  ם יֹום ֲחמ  ּתֶּ קרב  ה וה   ָ נח   ."לַיהֹוהָ  ֲחָדָשה מ 
   
 ה"עָ ב  ש   ת"חק"  בביטוי תיבות כראשי ונרמזו, שבועותחג ל יש שמות שבעה" . 

o קהלהצרת, יום עיכורים, בה בועות, חגשה : חגשבע"הורה; ת מתן ציר, חגקה מישים, חגחה : יוםחק"ת. 

o ָעה חֻקת" בביטוי יש רמז ועוד ב  ָעה ניתנה התורה חֻקת: "ש  ב   ו' סיון( עד. )ט"ו ניסן מצרים יציאת אחרי שבועות ש 

 ם' מישים:חה יום ַפרּתֶּ ֳחרת ָלכם ּוס  ּמָ ּבתָ  מ  ֳחרת ַעד ַשּבָתֹות שבע...ַהּשַ ּמָ ּבתָ  מ  ת ַהּשַ ע  בי  רוּ  ַהּש  ּפ  ס  יםחֲ  ּת  ּש   (טו ,כג ויקרא) '.יֹום מ 

 ים ָשלש  : "צירקה חג חֹג רגָל  י ּתָ נָ  ל  ת. הּבּשַָ צֹות ַחג אֶּ ג...ַהּמַ ַ ירקהַ  וח  ג...צ  ַ ף וח   (יז-יד ,כג שמות)                                     "...ָהָאס 

 דש  " :ורהת מתן חג יה   ּבח   יש  ל  נ ְלֵצאת)סיון(  ּש  ם (ניסן) ריםצְ מ  מ י"ּבְ ּ   ּבי ו  ז דּבר ּבָאוּ  (וןסי בחודש השלישי ביום) הה  יניָ  מ  יוּ  ...ס   וְהָ

ם ני  יה   לי ּו ם נכ ְ יש  ל  י...(בסיוון ’מג) ּש  י םיו  ּב   וי ְה  יש  ל  י...(סיוון ’ו) ַהּש  נ   ּוְברקים קול ות וי ְה  ל ןוְעָ  (א ,יט שמות)        .ָחזקָ  ש ָפר לווק ָהָהר ע 

 ג" :בועותשה חג ַ ת וח  ה ָשבעֹֻ ֲעשֶּ ך ּתַ  (22 לד שמות)                    ."ל 

 יֹום" :יכוריםבה חג ּוריםבּ הַ  ּוב  קרא...כ  יהֶּ  קדש   מ  אכתֶּ  ּכלָ  ָלכם יה   לֶּ  (, כוכח במדבר)              ."ַתֲעׂשוּ  לֹא ֲעֹבָדה מ 

 שבעה כך, (עצרת שמיני) עצרת יש, סוכות חג ימי שבעת שאחרי כשם" פסח של צרתע" גם נקרא שבועות חג :תרֶּ צֶּ ע 

 .פסח בחג שבועות חג של תלותו את שוב מדגיש זה עניין. (פסח של עצרת) צרתע יש, הפסח ימי שבעת אחרי שבועות

  ן" קהל:היום ֵ ת ֵאליַ  ’ה וַיּת  נֵ  אֶּ ם לּוחֹת יש  תֻ  ָהֲאבָני  בַּ  י םבּכ  צ  אֶּ ים עּב  םועַ  ֱאלֹה  כָ  לֵיהֶּ ר יםרַהדבָ  לּכ  והָ  ּברֶּ יד ֲאשֶּ כֶּ  יהֹ  ּמָ  ָהרבָּ  םע 

תֹוך יֹום ָהֵאש   מ   (, יט דברים)                                                      ". קָהלהַ  ּב 
 

   י ַלי ֹום ְנכִֹנים "ְוָהיו ִ ִליש  ְ י ַהש   י ֹום כ ִ ַ י ב  ִ ִליש  ְ  ִסיָני" )יתרו יט, יא( ַהר ַעל ָהָעם ָכל ְלֵעיֵני ְיהָוה ֵיֵרד ַהש  
 בניסןוליום השלישי דהיינו  ' בסיוון , נאמר לעם ישראל והיו נכוניםג:        הוא השלישי ביום '. 

 ניסןמניין החודשים מתחיל מחודש  , סיווןהוא חודש     :השלישי בחודש. 

 מריםו אהרוןשנולד לאחר  משה רבנוהוא  :        השלישי אני . 

 כתובים.-נביאים-תורה: שהינה משולשת, התורה:      זוהי השלישי נתתי  

  ָשראלי-ויל-הןכ: ישראלזה  :       השלישי םלע. 

 יָון       (. סיון) ֲעַנו( בחודש תורה) ֲעַנו( ויקבל משה רבינו) ֲעַנו: לומר שיבוא 126=ממיו"ל=ֲעַנו=ס 

 חּוָמשס"ת של המילה שמסיימת כל =ממיו"ל : 
ְצָרי  בראשית מ  ְסֵעיה  שמות; ם<ּבְ ינָ ויקרא; ם<מ   )נחל קדומים(     .  ל<ישראדברים; וֹ <ְיֵרחבמדבר; י<ס 

  עולם הזה ומעצלותהמקודם יש לסלק את עצמו מתאוות  :'ויסעו מרפידים'( 1: )דרכים להצלחה בתורהשלוש.  

 .  שיש להשים את עצמו כמדבר כמו הפקר ולוותר ולא להקפיד     :'ויחנו במדבר'( 2)                                                 

 הקדוש(אור החיים )            שצריך לחיות באחדות כאיש אחד בלב אחד. :'ויחן שם ישראל'( 3)       

  נעקד שיצחק תינתן היכן שהתורה-כדי שיתנו עליו את התורה הר סיניל ממקומו ובא הר המוריהחז"ל אומרים שנעקר. 

זמר אזולאי עמי: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני      :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

 189עלון          השבועות גלח חידונים ו  אותפרפר                                  

  ם"חת אלפים' ב וסימנך, העולם לבריאת( 2448) ח"תמ'ב בשנת ניתנה התורה, 

 במילה  עד קבלת התורה. מיםי 50=ן ו' סיון, -ו הדברות, עשרת 10=י, א עמדו במעמד קבלת התורהו  יבּ ר   60=ס: סיון

 .ורהתמתן וצרת, עיכורים, בבועות, שרמוזים שמות החג: -ָשֻבעֹות

 ה בשם "שלום" לחבירו לומר שמותר( 3, סודר קניין( 2, ֵגרּות דיני( 1: רות ממגילת לומדים אנו דינים ארבעה ,'

 '.זקנים עשרה ויקח' שנאמר, עשרה של במניין-החתונה של ברכות שבע( 4". עמכם' ה לקוצרים ויאמר" שנאמר

  יםהר *, בשןהר *, סיניהר *, אלוהיםהר ה*: סינישמות להר שש נּונ  דהר *, חורבהר *, ַגב  מֶּ יֵשב בו.-חֶּ ָחָמד הקב"ה ל    ש 

  כורותבדיני ו קרבן פסח-במצרים( 1: במדברבמסעי בני ישראל  מקומות חמישהמפני שנתנו אותה ב שמֵ חוֹ התורה נקראת. 

 )המבי"ט(              .בערבות מואב( 5  .באוהל מועד( 4  .בהר סיני( 3 .דינין, ושבת ,פרה אדומה-הָר במָ ( 2
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 ?על שום מה – מאכלי חלב וגבינה בשבועות

 ,דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב. ישראל נצטוו בני בזמן מתן תורה 

  ית': חלבעם  שבועותר את חג השֵ : מופיע פעמיים הפסוק הקו  לד, כו(כי תישא: כ"ג, יט; משפטים: )בספר שמות ּכּוֵרי ֵראש    ּב 

ךָ  ָמת  יא ַאד  ב  ית ּתָ הָוה ּבֵ יךָ  י  ל לֹא-ֱאלֹהֶּ ֵ ַבש ּ י ת  ד  ֲחֵלב ּג  ּמוֹ  ּבַ  '. א 

  השירים ד, יא(.-)שיר '.וחלב תחת לשונך דבש' דכתיב:. לחלב ולדבש המשלָ נ  , מתן תורהשניתנה בחג התורה 

  השאלה: ממה עשויה 'יום הבכורים', וממנו אפשר להוציא ראשי תיבות העונים על  כ"ח, פסוק כו(פנחס: )בספר במדבר

יֹוםמנחת הבכורים? " ים ּוב  ּכוּר  ם ַהּב  כֶּ יב  ר  ַהק  ָחהמ   ּב  החֲ  נ  םּב   יהָוהלַ  ָדש ָ ֻבעֵֹתיכֶּ ָ  .בלָ חָ מֵ המנחה עשוייה  "...ש 

 בהר סיני כדי לקבל את התורה. משה רבינוהימים ששהה  40'. כנגד בגימט 40=חלב 

 שבועותל פסחהימים של ספירת העומר שבין  50כנגד '. בגימט 50=חלבי. 
 

 'היא טענה שלאחר -אוכל בשר וחלבאישה באה לרב ומתלוננת על בעלה שהוא  :'לא תבשל גדי בחלב אימו
 שעות...' 6הרב קרא לבעל שאמר לרב: 'אישתי עד שתביא לי את החלב יעברו -שאכל בשר ביקש ממנה חלב

 

o  ּזעָ בוֹ -הפָּ ר  עֹ-ימ  עָ נָ -תרו 
 

 תרו  < 'ם המלךבשביל אֵ  וישם שלמה כסא'שלמה המלך שכתוב תקופת . רות המואביה חיה עד מגילת רותאת  איםבשבועות קור .

                            :בשבועות, כדי לספר יחוסו של דוד. והטעם שקורין מגילת רות מגילת רותשמואל הנביא כתב את 

o  .מפני שדוד נולד בשבועות, ומת בשבועות 

o  .מפני שלא ניתנה תורה אלא ע"י יסורים ועוני כמו נעמי ורות                   

o  ימואב'ולא עמונית,  'עמוני'ואמרו חז"ל  ''לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'פה, מפני שכתוב בתורה  לחזק תורה שבעלכדי' 

 .נשא לבועזיהמואביה לה פה, ומזה שלמדנו בתורה שבע"פ הותרה רות שבעל ולא מואבית, וזהו תורה

 נקראה -'רות' :כתוב (וילך רשתפ)במדרש תנחומא  .613תרי"ג  םשנתחייבה קודם שהתגיירה, ביחד ה בני נח מצוות 7-, ו606=רות

 . הָת ירוּ ת ע"י גֵ צו  מ  ( 606)תר"ו  שנוספו להכך, משום 

 7 נות.זזרה,  עבודהוריגה, הינים, דזל, גרכת ה', בבר מן החי, אנח, לפי סדר הא"ב:  מצוות בני 

 רות; 'אצלנו יש דין אלפיים אמה בשבת( '1:לרות אמרהרצתה לבחון את רות האם באמת היא רוצה להתגייר! נעמי -נעמי 

עמך : 'ענתהרות , 'יש לנו תרי"ג מצוות( '3 ;'באשר תליני אלין' ות ענתה:, 'אצלנו יש איסור יחוד( '2 ;'באשר תלכי אלך' ענתה:

 ;'באשר תמותי אמות''; רות ענתה: יןדת מיתות בי 4יש לנו ' (5'; 'ואלוהיך אלהירות ענתה: אצלנו יש איסור עבודה זרה, ( '4, 'עמי

 מכאן שאסור לדחות יותר מדי. ,ותחדל לדבר אליה. ושם אקברולהרג וחנק אמרה:  ,בתי קברות, לסקילה ושריפה 2יש לנו ( 6

   הם  הקָ בני הנשוּ  וערפה נשקה לנעמי והלכה לה, ורות דבקה בנעמי, אמרו חז"ל יבוא .ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה-הרפ  ע

 שנתנה עורף לחמותה. ערפה...שמה ה זה דוד.קָ בני הדבוּ יד יו ויפלו בחָ וא   שתייית הפלילוגבני ערפה זה 

 כי הרי בועז עשה לה טובה, אלא לומדים 'אשר עשה עמי'והרי היתה צריכה לומר  '.בועז היום, שם האיש אשר עשיתי עמו' -בועז ,

 . בו עֹז אותיות=בועז. הבית העני עושה טובה לבעלהבית עושה טובה לעני,  מזה, שיותר ממה שבעל

   

  ָחֹמתִעם התורה מגיעה גם ה .ָחֹמתורה: ר"ת תתן מג ח... 
 
  לכבס הָר תוֹ לנקות... הָר תוֹ לבשל... הָר תוֹ : : הבעל אומר על אשתוהָר תוֹ את הזוגיות בדרך ה יםנהלמרוב הזוגות... 

 

 "המלך שלמהשייצא ממנה , רותרמז ל בועז-"שלמה משכורתך תהיו. )( 

 "זקנים(עת )ד               .םהידיישלא לטעות בנעלי  'של נעליך מעל רגליך'משה בסנה: כ"ש ל, םהידייעל זה כפפות נ: "שלף איש נעלו 

 " ג האדומיאֵ דוֹ אחרי שהרג דוד את גלית, זרקו לו כולם הרבה כסף וזהב, ובא שחז"ל אומרים  ."מאלפי זהב וכסףטוב לי תורת פיך 

מכבדים אותו הלא הוא בא מרות המואביה ואסור לבוא בקהל ה', עד שבאו הסנהדרין אתם שהיה שונא את דוד, ואמר להם למה 

שהתורה שבעל פה  'טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף' :, וזה שאמר דוד'עמונית'ולא  'עמוני'ואמרו שכך מקובל משמואל הרמתי 

 שקיבלתי כסף וזהב. לביישניהצילנו מדברי דואג שרצה 

  וכי איזה דבר  הרי"םשואל החידושי  .ש לאורות דבר חכמה בזה שהיא לוקטת אחד או שתיים אבל שלבשבועז ראה  אומררש"י

ר אבל גֵ  ,ולא יותר 2או אחת שהעני מותר לו לקחת בשדה שבולת  טקֶּ לֶּ חכמה זו הלוא זה דבר הלכה, ומסביר שההלכה היא בדיני 

לים של ו, שאת השיבליםוהשיבכדי שלא תפסיד את אלו  2או  1לקטת עם כל העניים מת ובועז ראה שרוּ  ,שבלים 3ט גם יכול ללקֵ 

מפני  3שבלים שרק לה מותר ללקוט  3בשבילה, ואח"כ כשכל העניים הלכו, אז התחילה ללקט קבוצות של  וש במילא ישארושל

 , וזהו הדבר חכמה שבועז ראה עליה.גיורתתה ישהי
 

 

 
  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע

 



 ב-אלפי אותיות  -חידון שבועות
 תשובה שאלה אות
לֹוןואביהם של  נעמיבעלה של  א יֹוןו ַמח  ל   לימלךא .כ 

 ועז                                      ב דודואבי סבו של  רותהוא בעלה של -ועוז עוצמה בתוכו ב

הג   רות. הייתה כזאת ג  ר 

 המלך                               ודד                                                   וקיים'. '... מלך ישראל חי ד

 רפהו  ה שהמשיכה לעבוד עבודה זרה, התחלף ל....ערפה, השם של  ה

 סיון' ו  הביכורים. חג זה ביום ו

 יתז  ארצנו נתברכה בו המינים משבעת ז

 רמשח הקציר. אחד מכלי ח

 נאט הביכורים.  סל ט

 הודהי אחד השבטים. וגם הארץ ממנה בה אלימלך: 'בית לחם...' י

 יליוןכ .עורפההיה בעלה הראשון של  כ

 בעומר ג"ל  לשבועות שבו מדליקים מדורות פסח בין מיוחד יום ל

 חלוןמ  .רותהיה בעלה הראשון של  מ

 עמי נ  .עורפהו רותוחמותן של  כיליוןו מחלוןאימם של  נ

 כתפינו. על לינוס  ידוע. שבועות שיר ס

 .                            רפהע , שהפנתה עורף לנעמי חמותה.                         גולייתאימו של  ע

 אהפ רות. ובמגילת בתורה הצדקה ממצוות פ

 פתצ שבועות, וגם סוג של גבינה. ליל תיקון בעיר זאת החל צ

 יןק אחיו. את ורצח ביכורים הביא ק

 ותר השבועות. גגיבורת המגילה שקוראים בח ר

 יבולתש גדלה בשדה. ש

 ל קצירת קיבוץ ובו שמו של אחד משמות החג. ת

 

 
 הבחורה מתקשרת הפגישה אחרי...לרוב תורה דברי לדבר מתחיל מאוד, והבחור שמן בחור עם נפגשת בחורה 

 ...התורה' 'קבלת גם אז. .סיני' 'הר את לי הבאת מספיק לא... ואומרת לשדכן

 

 מרוגשת, האישה. מתנה לה ונתן לאשתו השבועות חג בערב הגיע ליהדות להתקרב שהחל יהודי: רגלים שלושה 
 בדרשה היום הייתי' הבעל לה עונה. שואלת היא? זה מה. גרביים זוג להפתעתה ומגלה המתנה את פתחה, כולה
 ...לרגל מתנה לאשתו לקנות חייב שאדם אמר והוא, הרב של

 ש ד פ ר י צ ק ה ג ח ל ר א

 

                                               תפזורת שבועות

 השבועות לחג הקשורות מילים מסתתרות בתפזורת

, רות מגילת, רימון, טנא, הקציר חג, שבועות חג

גפן, , הביכורים חג, המינים שבעת, לרגל זית, עליה

 מאכלי, שעורהחיטה, מים, , תורה מתן, עצרת

 .סיניהר  ,תאנה, חיטה, תמר, תהילים, חלב
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 ע ב י י נ י ס ר ה ו ט ל ת
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 ה ו ר ס י ד נ ג ת ת ר ת ה
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 ִמקָראמה נשים כמה עוד חפשו ,עסקינן המואביה רות במגילת-תו ועד מאלף -במקרא  נשים
 תשובה שאלה אות
 ביגילא דודהכרמלי', וגם שם אחת משבע הנשים של  לבָ נָ  אשת…' א

 שבעת ב המלך שלמהאשתו של דוד המלך, היא אימו של  ב

ע אשת-ומרג  דבליים' בת …'  את ויקח וילך ג ש   הו 

 ינהד איוב, הייתה אשתו השנייה של לאהו יעקבבתם של  ד

 גרה אבינו אברהםהיא שיפחתו של  ה

 שתיו אחשוורושאשת  ו

 רשז הרשע המןאשת  ז

 ???(-אסתר-אביגיל-חנה-דבורה-מרים-שרהאחת משבע הנביאות ) ח
 (אסתר

 וגלהח

 פתט  לאשה' לו היתה שלמה בת…' ט

 וכבדי משהו אהרן, מריםאימם של -עמרםשם אשת  י

דָין אותה הרג  נשיא בת כ יהכהן ביחד עם  פנחסמ  מר  י בת צוּרכ בן ָסלּוא  ז   זב 

ת' ל  אהל דינהאבינו ואימה של  יעקבהיא אשתו של   'ועיני ... ָרכו 

 ריםמ שנה 40בזכותה היה מים לבני ישראל  מ

 עמינ  חמותה של רות נ

 ַרחס   עלתה חיה לגן עדן עוד חי. יוסףש יעקב, גילתה לֲאֵשרהייתה בת  ס

יליֹוןאשת  ע  רפהע  חמותה נעמישהפנתה עורף ל כ 

 נינהפ אישתו של אלקנה פ

 יפורהצ 'ויתן את בתו... למשה': יתרובתו של  צ

 טורהק אשת אברהם: 'ויקח אשה ושמה...' ק

 אבינו יעקבאבינו; )ב( אחת מנשותיו של יצחק אשתו של  (א) ר

 

0 

 חל, רבקהר

 רהש : 'ותצחק ... בקירבה'אבינו אברהםשל אשת  ש

 מרת )אביהם היה יהודה( זרחו פרץאימם של  ת

 

 

 מנצפ"ףאותיות -5, ב-אותיות א-22אותיות:  27אותיות התורה כתובים בעזרת  -מתן התורה. 

 את כל האותיות ניתן לרשום בתוך מגן דוד:
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 .פריחה בת  אזולאימרים   .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובימסעודה .  ג'מילה בר אלקובי  יהודה :לעילוי נשמת
 .כהן אבי-שושנה-אגאי רבקה. בר לוי מסעוד רבקה. בר כהן מסעוד רינה. בת בן חיוןאסתר  רינה. בר בן שושןשמעון  פריחה בר אזולאי יעקב
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