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 עיר ומלואה, ש"י עגנון  .א

איני זוכר מאימתי נוהג אני לומר בלילי שבועות אזהרות 
מיום שנהגתי כן לא  לרבינו שלמה בן גבירול, אבל

בטלתי ממנהגי זה אפילו שנה אחת. אין צריך לומר 
בארץ אשכנז שמחבבים שם את הפיוטים,  בזמן שדרתי

פיוטים מנהגי  א אף כאן בארץ ישראל שאין אומריםאל
אני לא בטלתי. אפילו בשעת הסכנה כשצרו הערביים 

ופגזים עברו על ראשינו לא מנעתי עצמי  על ירושלים
רוב  מבית המדרש בליל יום טוב קדוש זה וישבתי

הלילה כשם שהיו עושים בכל המקומות ובכל הדורות, 
לצאתם מארץ  בחודש השלישי זכר למעשה אבותינו

 מצרים, שהיו נעורים כל אותו הלילה כשהם חרדים
 .ומצפים לקבל את התורה מפי הגבורה

 שמות יט, יא  .ב

ְוָהיּו ְנֹכִנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי ֵיֵרד ה' ְלֵעיֵני 
  ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני: 

בלילה, והיו נכונים אולי לא יישן אדם בהם : אבן עזרא
 שישמעו קול ה' בבקר, כדרך כהן גדול ביום הכיפורים:

  שו"ע או"ח תצד, ג  .ג

נוהגין לשטוח עשבים בשבועות בב"ה והבתים, זכר 
  לשמחת מתן תורה. 

ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של 
שבועות; ונ"ל הטעם שהוא כמו השני תבשילין 

יגה, כן שלוקחים בליל פסח, זכר לפסח וזכר לחג
אוכלים מאכל חלב ואח"כ מאכל בשר וצריכין להביא 

עמהם  ב' לחם על השלחן שהוא במקום המזבח, ויש 
  בזה זכרון לב' הלחם שהיו מקריבין ביום הבכורים.

 משנה ברורה תצד, א  .ד

איתא בזוהר שחסידים הראשונים היו נעורים כל הלילה 
ועוסקים בתורה וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן 

יתא בשו"ע האר"י ז"ל דע שכל מי שבלילה לא ישן וא
כלל ועיקר והיה עוסק בתורה מובטח לו שישלים שנתו 

ולא יארע לו שום נזק. והטעם כתב מ"א ע"פ פשוטו 
שישראל היו ישנים כל הלילה והוצרך הקדוש ברוך הוא 

  לכך אנו צריכין לתקן זה להעיר אותם לקבל התורה

 משנה ברורה שם, יב  .ה

שמעתי עוד בשם גדול אחד שאמר טעם  ...מאכלי חלב
נכון לזה כי בעת שעמדו על הר סיני וקבלו התורה [כי 

בעשרת הדברות נתגלה להם עי"ז כל חלקי התורה כמו 
שכתב רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות כלולה כל 

התורה] וירדו מן ההר לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף 
לשחוט  כ"א מאכלי חלב כי לבשר צריך הכנה רבה

בסכין בדוק כאשר צוה ה' ולנקר חוטי החלב והדם 
ולהדיח ולמלוח ולבשל בכלים חדשים כי הכלים שהיו 

להם מקודם שבישלו בהם באותו מעל"ע נאסרו להם 
ע"כ בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב ואנו עושין זכר 

  לזה:

 לבוש, תצ"ד א  .ו

נוהגין לשטוח עשבים ביום טוב דשבועות בבית הכנסת 
ם זכר לשמחת מתן תורה שהיו עשבים סביב הר ובבתי

סיני שנאמר [שמות לד, ג] גם הצאן והבקר אל ירעו 
  וגו', שמע מינה שהיה שם מרעה.

 זוהר ח ע"א, תרגום הסולם  .ז

בי שמעון היה יושב ועוסק בתורה, בלילה שבו הכלה, ר
החברים שהם בני היכל  מתחברת בבעלה. שלמדנו, כל

, שלמחרתו (ביום הכלה, צריכים באותו הלילה
הכלה נועדת להיות תחת החופה עם  השבועות),

 בעלה, להיות עמה כל אותו הלילה, ולשמוח עמה
  .בתיקוניה שהיא מיתקנת בהם

 מגן אברהם תצד, ו  .ח

הטעם דאיתא בזוהר שאותן ז' שבועות היו לישראל 
מנדתה וידוע  שבעה נקיים דוגמת אשה המיטהרת

  .שדם נעכר ונעשה חלב

 ג יא שיר השירים  .ט

ֹמה ָּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה  ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶל ְׁש
  ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו

זה מתן תורה, וביום  -ביום חתנתו : תענית כו ע"ב
זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה  -שמחת לבו 

  בימינו.

 פסחים סח ע"ב  .י

יעזר אומר: אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל רבי אל
ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אומר: חלקהו, חציו 
לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש. ואמר רבי יוחנן: 

ושניהם מקרא אחד דרשו, כתוב אחד אומר עצרת לה' 
אלהיך, וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכם. רבי 

ו לכם. ורבי יהושע אליעזר סבר: או כולו לה' או כול
סבר: חלקהו, חציו לה' וחציו לכם. אמר רבי אלעזר: 

יום  -הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. מאי טעמא 
  שניתנה בו תורה הוא

 אשל אברהם בושטאטש, תצד  .יא

ואולי ... כולי עלמא מודים בחג שבועות שבעינן נמי לכם
גם זה טעם של מאכלי חלב שנוהגים להורות שביום יש 

, מלבד מה שיש בחינת בערב תאכלו בשר יש מצוה
מצוה גם כן בסעודה ביום בבחינת לכם, מלבד סעודת 

ה בו בחינת בשר שמזכיר שמחת קרבנות נגילה ונשמח
  יטבלה', יש ג"כ לכם ה


