
 Hebrew Corner by Professor Edna Aphek

 In this column, Yavneh’s Director of Hebrew Curriculum, Dr. Edna Aphek,
 reflects on the term “tikkun” which is used to refer to the night of study
 that is traditional on the eve of Shavuot. In Aramaic, the term “tikkun”
 often refers to an adornment, and as such the night of study is meant to
 add beauty to the holiday.  The term “tikkun” is also translated as
 “repair” (as in tikkun olam), and as such, some have identified the
 evening as a type of reparation for those Israelites who slept-in the
 morning of the delivery of the Torah/Ten Commandments.

תיקון ליל שבועות \ עדנה אפק 
  

  תיקון ליל שבועות הוא מנהג נפוץ בקרב קהילות רבות בעם ישראל, דתיות וחילוניות כאחד. 
תיקון ליל שבועות, הנהוג בליל החג, הוא סדר לימוד מיוחד לשבועות , חג מתן תורה. 

מה מקור המנהג ומה הקשר בין תיקון ושבועות? 

נפתח במילה "תיקון" ובמובניה השונים כפי שהם מובאים באתר של האקדמיה ללשון: 

תיקון: 
זכר; שורש תקן; נטייה תיקונים; שם הפעולה של ְמַתֵּקן 

-החזרת דבר למצב תקין 
-שינוי מכּוון בדת או בחברה 

-סדר תפילות או לימוד ללילה, כגון 'תיקון חצות' (לזכר חורבן בית המקדש), 'תיקון שבועות', 'תיקון 
ליל הושענא רבה' 

1-(בקבלה) תפילה שנועדה לתקן פגם בהיסטוריה או ביקום או בנפש 

ובכן, מה לה למילה "תיקון" ולחג השבועות? 

זאת מסבירה נגה פורת: 

המילה "תיקון" במשמעות מיוחדת זו [תיקון ליל שבועות ההוספה היא ממני ע.א] נלקחה 
מספר הזוהר הכתוב בארמית. משמעות מילה זו בארמית היא קישוט. חג מתן תורה נתפס 

כחתונה בין כנסת ישראל לבין הקב"ה. קטעי המקרא הנאמרים בסדר הלימוד הזה הם קישוטים 
המיועדים לקשט את הכלה לקראת החתן. 

 h#ps://hebrew-academy.org.il/keyword/%D7%AA%D6%BC%D6%B4%D7%A7%D6%BC%D7%95%D6%BC%D7%9F/1
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 ויש [גם] הסבר נוסף הקשור במשמעות הרגילה של "תיקון".  לפי הסבר זה, הנוהג להישאר ערים 
כל הלילה מיועד לכפר על חטאם של בני ישראל שישנו עד שעה מאוחרת בבוקר של יום מתן תורה, 

כלומר הנוהג הוא התיקון לחטא הזה. ביהדות המילה "תיקון" משמשת במובן הרוחני של כפרה על 
2חטאים.  

מעט היסטוריה 

כאשר אי אפשר היה לחוג את חג השבועות כהלכתו בעלייה לרגל ובהעלאת קרבנות, הדגישו 
חכמי ישראל את מתן תורה. וכך במהלך הדורות התגבשו היהודים ההלכתיים סביב ריטואל של 

לימוד תנ"ך, מדרשים ו"הזוהר", תוך שהלימוד נערך כל הלילה עד לשחזור קבלת התורה 
3מחדש. 

ראשיתו של מנהג תיקון ליל שבועות בספרד, במאה ה13 ומאוחר יותר, בצפת של המאה ה-16 
מקום בו תורת הקבלה תופסת מקום חשוב מאד, מתקבע המנהג החדש – תיקון ליל שבועות. 

התיקון של חכמי צפת והדורות שאחריהם הוא סדר לימוד שמתחיל בתורה, עובר לספרי הנביאים 
והכתובים ואחר עובר ללמוד מקורות מתוך המשנה, ספר הזוהר, תרי"ג מצוות ועוד. 

אם בעבר מנהג תיקון ליל שבועות, היה בעיקר נחלת חוגים דתיים, הרי שבשנים האחרונות , גם 
הציבור החילוני אימץ את המנהג ומרבים לדבר על התחדשות יהודית חילונית.  

  
הצורך של יהודים חילונים בישראל להתחבר למקורות היהדות, מבלי לקיים את המצוות, מצא 

4מענה בחג מתן תורה, באמצעות לימוד ועיסוק רוחני כל הלילה.  

מי שירצה להעמיק בנושא יוכל לצפות בתיקון ליל שבועות שהתקיים בתשס"ט בעלמא- בית לתרבות 
עברית . תיקון זה הוקדש לתל -אביב, העיר שנחשבת לחילונית, בהגיעה לגיל מאה. 

 h#ps://mail.google.com/mail/u/0/#search/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F?projector=1

  

נסיים ,כהרגלנו, בשיר שכתב עמית צח, העוסק בתיקונים באופן כללי.  

 h#ps://blog.ravmilim.co.il/index/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-2

%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%95/

 h#ps://www.ynet.co.il/arNcles/0,7340,L-4656226,00.html3
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תיקונים 
 

מילים: עמית צח 
לחן: בועז שרעבי ועמית צח 

 
 

חורף עבר ואיתו השתיקה 
הימים מתקלפים מעורם 
בית נעול בסמטה עזובה 
מתמלא בשמחת האדם 

 
כל מי שחי גם עושה טעויות 
החכמה היא ללמוד עד הסוף 
כל שתרצה, תריסרים ומאות 
הם על סף דלתך, רק תקטוף 

 
ורצינו לחזור שוב הביתה 
אל האש הבוערת בנשמה 

 
בחיים לומדים שיש גם זמן לתיקונים 

ומה שעבר נראה רחוק כלכך 
כי בסוף היום המים בנהר זורמים 

ומה שהיה נשכח וגם נסלח 
 

כסף בכיס לא קונה אהבה 
הדברים הטובים בחינם 

להעריך את הטוב, את הרע 
ולראות אלוקים בקיים 

 
והגענו רחוק וביחד 

זה הזמן לוותר על הפחד 
 

בחיים לומדים שיש גם זמן לתיקונים 
ומה שעבר נראה רחוק כלכך 

כי בסוף היום המים בנהר זורמים 
ומה שהיה נשכח וגם נסלח 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