
 הקבלה במסורת שבועות ליל תיקון

 של גבוהה במידה לומר ואפשר עשרה-השש במאה ראשיתו. יומין עתיק מנהג איננו שבועות ליל תיקון

 איש, קארו יוסף היו החוגגים(. 1533) ג"רצ שנת של שבועות בחג בסלוניקי לראשונה נחוג כי סבירות

. חבורתם ובני דודי לכה הפיוט מחבר, אלקבץ הלוי שלמה, נפשו ידיד עם, ערוך שולחן מחבר, הידוע ההלכה

 בספר המתואר המקובלים חבורת של הגדול הכינוס כי הוכיח ליבס יהודה, היהודית המיסטיקה חוקר, אמנם

 לדמותם באשר וודאות ואין, ספרותי אלא היסטורי מקור אינו הזוהר ספר אולם, שבועות בחג התרחש הזוהר

, מפורטת באיגרת תועד סלוניקי של שבועות ליל תיקון, זאת לעומת. וחבריו יוחאי בר שמעון' ר התנא של

 כדי הלילה כל' מעינינו שינה לנדד'ו' החברים' את לכנס ההחלטה את תיאר ובה, אלקבץ הלוי שלמה שכתב

 .בצוותא ללמוד

 הכתיבה ומקום הכתיבה תאריך, הנמענים שמות: ומסתורין סוד של איגרת היא אלקבץ איגרת

 שלמה, התסכול ולמרבה'. החסיד' בכינוי אלא בשמו נזכר אינו, התיקון גיבור, קארו יוסף. ממנה נמחקו

. בצופן כתובים מהאיגרת חלקים ולכן, לילה באותו שהתרחש מה כל את לכתוב הורשה שלא מתוודה אלקבץ

 במחצית קובליםמ חבורת שערכה, שבועות ליל תיקון של סתום אך נדיר תיעוד אפוא היא אלקבץ איגרת

 החבורה ובהן, צפת מקובלי של החבורות נוסדו אורחותיה פי ועל, עשרה-השש המאה של הראשונה

 .ותלמידיו, לוריא יצחק' ר, י"האר של המפורסמת

 המקובלים חבורת בני, החברים. הכהן ואהרון הנביא משה של דמותם כבני עצמם ראו ואלקבץ קארו

 הזדמנות להם העניק( 1533) ג"רצ שבועות ליל; ממצרים הנגאלים ישראל כבני בעיניהם היו, שלהם

 התורה את לתקן ההזדמנות זו. הקולות את ראו העם וכל השמים נפתחו שבו, סיני הר מעמד את לשחזר

 ביאת ואת ישראל גאולת את מעכבת ושבירתה, העגל חטא בעקבות לרסיסים ונופצה שבועות בחג שניתנה

 .  המשיח

 ליל לקיים בהחלטה, שבועות ליל תיקון את המתעדת, האיגרת את פתח אלקבץ הלוי שלמה

 שבועות ליל נפשנו על לעמוד החברים ם[ע] ועבדיכם עבדו ואני החסיד הסכמנו כי לכם דעו: 'שימורים

 לקראת ישראל בני כמו, ולהיטהר במקווה לטבול החלו שבועות חג קודם ימים שלושה' .מעינינו שינה ולנדד

 לקראת הכלה את ומקשטים המתקינים, כשושבינים החברים ישמשו שבועות ליל בתיקון. תורה מתן

 ת ִּפְאֶֶרת: 'ציון בנות של התכשיטים וכמספר ך"התנ ספרי כמספר, קישוטים וארבעה בעשרים כלולותיה

ְבִּיסִּים הָעֲכָסִּים ִּים וְהַש   ֲַהרֹנ ֵּׁירוֹת הַנ ְטִּפוֹת. וְהַש   ֻּׁרִּים וְהַצ ְעָדוֹת פ ְאֵּׁרִּיםהַ. וְהְָרעָלוֹת וְהַש    הַנ ֶפֶש   ו בָת ֵּׁי וְהַק ִּש  

ִּים ִּזְמֵּׁי הַט ַב ָעוֹת. וְהַל ְחָש  ִּים. וְהָחֲרִּיטִּים וְהַמ ְִּטפ ָחוֹת וְהַמ ַעֲָטפוֹת הַמ ַחֲלָצוֹת. הָאָף וְנ ִּים וְהַג ִּלְיֹנ ִּיפוֹת וְהַס ְדִּינ  וְהַצ ְנ

ֶה מַעֲש ֶה... חֲגוָֹרה... וְהְָרדִּידִּים ִּיל... מְִּקש   (.18-24, ג, ישעיה.' )פ ְתִּיג

 דרך על' לימוד וגם והמשנה ך"מהתנ קטעים כלל שבועות לליל אלקבץ שקבע הלימוד סדר, ואמנם

 ך"התנ לחתימת ועד סיני בהר תורה ומתן העולם מבריאת: התוכן הוא המקשר החוט. קבלה כלומר' האמת

, בריאה – משולשת תבנית יצר הטקסטים רצף. המקדש תא ומשקמים לירושלים החוזרים, ונחמיה בעזרא

 למדו שהחברים מעיד אלקבץ. לגאולה מגלות, היהודי הזמן של הפנימי הסדר את  ושחזר – וגאולה התגלות

 ומלאכים' הרקיעים את בקע פיהם הבל'. יסופר כי יאמן לא ובטעם ובניגון וביראה באימה' בשירה התורה את

 בלתי אש.' קולם את שומעים הוא ברוך והקדוש מעלה צבא וכל עמדו הקודש וחיות דממו ושרפים שתקו

 וחזק הולך והקול רב הנעימות והיה... אותיות בחיתוך גדול קול' נשמע הלילה ובחצות אותם חפפה נראית

 .'באיש רוח נשאר ולא פנינו על ונפלנו

. צפת מקובלי בקרב שהתפתחו המיסטיים התיקונים במסכת חשוב למרכיב נהפך שבועות ליל תיקון

 מהטקסים נפרד בלתי לחלק הפך עצמו המנהג, התערפלה התורה את לתקן המקורית שהכוונה אף

 התפשט אלקבץ הלוי שלמה של דודי לכה הפיוט גם. הלבבות תיקון של אווירה שבועות לחג המעניקים

 כתרים הקושר אהבה שיר הוא' נקבלה שבת פני, כלה לקראת דודי לכה. 'היהודי העולם לרחבי מצפת

 בשערי המשיח הופעת את המתאר, לירושלים משיחי אהבה שיר אלקבץ שזר בתוכו. הימים מלכת, לשבת

 לקראת ולהתכונן להתנער ממנה ומבקש החרבה ירושלים על בקינה פותח הוא; וציורית חיה בלשון העיר

 נפשי אל קרבה, הלחמי בית ישי בן יד על, עמי תפארתך בגדי לבשי, קומי מעפר התנערי: 'דוד בן משיח



 בא כי, התעוררי התעוררי: 'הגיעה כבר כאילו ומתארה קרובה שהגאולה המשורר משוכנע, בשיאו'. גאלה

  '.כלה על חתן כמשוש, אלוהיך עליך ישיש, מבלעיך כל ורחקו, שוסיך למשיסה והיו'... אורי קומי אורך

 שבועות: ליל לתיקון טעמים מספר

 צריך והיה תורה מתן שקודם בלילה ישנו הדור שבאותו שישראל כיוון הוא הלילה לימוד הפשט פ"ע .א

" המחנה מן האלהים לקראת העם את משה ויוצא" כדכתיב תורה מתן לקראת ולזרזם להעירם משה

 (.תצד א"מג) שבועות ליל כל נעורים אנו שפגמו מה ולתקן(, יז יט שמות)

 והוכרחו, שבכתב תורה על" ונשמע נעשה" ישראל אמרו( ג' סי נח תנחומא מדרש) הדרש פ"ע .ב

 שהרי בלילה הוא פה-שבעל תורה לימוד זמן ועיקר. כגיגית הר כפית ידי על פה-שבעל תורה לקבל

 התורה את תוקף ביתר לקבל רוצים שאנו ומכיוון. כלל שבכתב תורה לומדים אין החול לילות בכל

 .פה-שבעל תורה לימוד זמן שהוא בלילה בעיקר לומדים אנו, תורה מתן ביום פה-שבעל

 המלאכים שלושת את שארח אברהם כנגד פסח. האבות' ג כנגד בשנה רגלים שלוש יש הרמז פ"ע .ג

 מתן חג ובשבועות, תמורתו הוקרב ואיל המזבח גבי על שנעקד יצחק כנגד שבועות. הפסח בחג

 ומידתו". סֻּׁכֹת עשה ולמקנהו" בו שכתוב יעקב כנגד סוכות. יצחק של אילו שופר קול שמענו תורה

 .יצחק של הגבורות את למתק בלילה לומדים בשבועות לכן הגבורה מידת היא יצחק של

, התורה בלימוד" כלה"ה השכינה את לעטר כדי שהוא הקדוש בזוהר מובא הלימוד טעם הסוד פ"ע .ד

 ק"ס ברורה משנה. ו ק"ס החיים כף ל"הנ לכל עיין) תורה מתן יום המחרת יום לקראת קישוטין ד"בכ

 (.א

 


