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  רפח' ר סי"שוע
  .הגבלה בימי ... כגון מהג אלא איו בו התעית שאיסור יום ג

  תכט' ר סי"שוע
 והגין במדיות אלו להרבות קצת באכילה ושתיה ביום שלאחר החג בכל שלש רגלים ואין מתעין יז

  .אפילו חתן וכלה ביום חופתם

  דתצ' ר סי"שוע
בועות אסור להתעות מעיקר הדין לפי שהיה יום טבוח בזמן שבית המקדש קיים  במוצאי חג השיט

 ועשה להם יום ... עצמו ם טובדהייו שבו ביום היו מקריבין עולות ראיה שלא היו יכולין להקריב ביו
 אף עתה משחרב בית אם כן,  עצמו להאסר בו בהספד ותעיתיום טוב כמו יום טובזה שהוא מוצאי 

  .הותרה ההספד והתעית בו ביוםהמקדש לא 

 לפיכך אין בהם איסור להתעות ... האחרון של פסח ושל סוכות לא היה יום טבוח יום טובאבל במוצאי 
  .ט"תכ'  אלא מחמת מהג בעלמא כמו שתבאר בסי,מעיקר הדין

ד אחר  דהייו ע,בו ועד בכלל' ח עד ח" ווהגין במדיות אלו שלא להתעות ושלא לומר תחון מרכ
 ,ח התחיל משה להתעסק עמהם בעין קבלת התורה" לפי שמיד אחר ר. הקרא אסרו חגיום טובמוצאי 

 וברביעי אמר להם ,' ובשלישי בשבת אמר להם ואתם תהיו לי ממלכת כהים וגו,ח"שבשי בשבת היה ר
הן היום  ובחמישי אמר להם מצות פרישה שיפרשו משותי,'מצות הגבלה השמרו לכם עלות בהר וגו

  . ויהיו כוים ליום השלישי שהוא שבת שבו תה התורה,ומחר

   לפני ובא לציון–פסקי הסדור 
דהייו  .מהג ספרד שבכל יום שאין בו תחון ופילת אפים אין אומרים למצח יעך ולא תפלה לדוד

 כי ,חר חג השבועות דהייו חמשה ימים א,ב בו ועד בכלל" ומראש חדש סיון עד י...אפילו כל חדש יסן 
 .החג יש לו תשלומין כל שבעה

  תרסז'כ אגרת ז"אגרות קודש ח
 ל"וי). ט"סקי א"סקל ח"או תשובה בשערי הובא (דיומא ספיקא משום, ג"בי דגם אומרים כיש ודלא
  .דיומא ספיקא תמן ולית. קרבות בעין רק הוא אלו תשלומין עין דכל מפי, ז"דאדה' טעמי

 1030' עד "לקוטי שיחות ח
  ולא מיום השי דחג, השבועות ימי התשלומין שמתחילים מיום הראשון דחגשבעת לעין דומה ן זהואי

 לפי שימי התשלומין אין –אף שהוא כעצרת ממש , )ג בו"ב סיון ולא בי"שלכן סיומם הוא בי (השבועות
מכיון שיום , ולכן. מי התשלומיןבעצרת עצמו מתחילין שבעת י, כי אם, עים ששה ימים שאחרי עצרת

 איו  השבועות שי דחגיום טובמכיון ש, ואדרבה( הוא עצרת ודאי בלי שום ספק  השבועותהראשון דחג
, )איו גורע ומטיל ספק ביום הראשון, כעצרת ממשהרי זה שיום השי הוא  , משום ספיקא דיומא

מצד איסור , יו הוא יום שאחרי עצרתכ יום טבוח ע"משא. התחלת שבעת ימי התשלומין הוא ממו
אף , ל"לעין חו(יש בו ,  הוא ודאי השבועות שי דחגיום טובמכיון ש, ובמילא, יום טובההקרבה ב

ובמילא כלל , באיסור מלאכה) דרבן(ודאות )  והיו מקריבין בויום טוב'  עצמו לא היבית המקדששב
   . לוויום שלאחריו דין יום טבוח, בזה גם איסור הקרבה

  326-330' ז ע"תורת מנחם חט
א " מדברי המג–לזה ' וראי. מצד עצמו שי דחג השבועות גם יום טוביש מעלה ב, אבל לאמיתו של דבר

 שי יום טובדבא לרמוז לו ", ומתרץ...  לספירה א"דהתורה יתה ביום "שמקשה ) ס תצד"ח ר"או(
 שי דחג יום טובשעיו של , ובהכרח לומר). פירהא לס" שי של גליות חל ביום יום טובש" של גליות

הוסיף "לפי שמשה ... אלא יש בו גם עין מצד עצמו , "שלא לחלוק במועדות"השבועות איו רק מצד 
  "...ע על ידו"והסכים הקב.. יום אחד מדעתו 

, וקא לכאורה איה שייכת אלא בארץ ישראל ד–חג -חג דחג השבועות על שאר אסרו-מעלה זו שבאסרו
בזמן ' שבו היו מקריבין עולת ראי" יום טבוח"שהוא , חג ביום שאחר עצרת של תורה- שבה חל אסרו
 אחר עצרת של שי ימיםדהייו ,  בסיוןהשמייחג ביום -ששם חל אסרו, ל"כ בחו"משא; בית המקדש

רי הוא כעצרת ה ... ודאי רי הוא שי דחג השבועות היום טוב שמכיון ש–וקודת הביאור בזה ... תורה 
  ".יום טבוח"ויום שלאחריו הוא , ממש


