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 ז"תשע השבועות חג ערב" במדבר" שבת, ה"בע

 

 פישר יעקב הרב / כלה שבת

 

 כלפי לנהוג אני משתדל כך. מקופחכל  לעזרת לחוש בי קורא טבעיו קמאי רגש

 חג לעזרת להתגייס צורך אני חש הפעם. מועדים כלפי גם וכך, אנשים

 !... הזה השבועות, מקופח הוא כך כל. שבפתח השבועות

 והימים המועדים לשאר שיש כדרך, לו אין בתורה ומפורש נקוב תאריך אפילו

, המצות מחג יום חמשים לכם לכו. התורה לנו תוֶרה", לספור תתחילו. "הטובים

 לא, כבפסח מצה לא בו תמצאו לא, ומשהגעתם. ממילא אליו תגיעו כבר ואתם

 וקול" שהרי, לו מתאים כה שהיה - שופר ואפילו, כבסוכות מינים' ד או סוכה

 ואפילו לשבעה זכו הרַגלים חבריו. ממנו נעדר הוא גם -"מאד חזק שופר

 מחמת לישון התורה לומדי רגילים בו ואפילו, אחד יום? והוא, ימים לשמונה

 במאמר לפצוח מתכוון וכבר, אני חושב, מסכן איזה. בלילה המפוקפק תלמודם

 .  השבועות חג של קרנו להרמת 'הגנה כתב' שכולו

 מצורך אותי שפוטר, מיוחד פיצוי החג מקבל השנה גם כי מבחין אני שמיד אלא

". במדבר" שבת, לפניו ומקדימה פותחת מיוחדת שבת. הדעת את בהניחו, זה

 שבת': להיקרא היא וראויה", מתנה וממדבר" בבחינת, זו שבת היא טובה מתנה

 . 'כלה

 הנישואין בברית - וכלה חתן - זוג בני בוא שלפני השבת את לכנות אנו רגילים

 . לחופתה הקודמת בשבת הכלה עצמה מכינה. 'כלה שבת' או, 'חתן שבת' :בשם

 לימוד עולם בין המקביל מופלא תיאור נמצא, הזוהר ספר בהקדמת, ואמנם

 הלילה, שבועות בליל התורה לימוד - ובייחוד. הנישואין עולם לבין התורה

  . וכך מסופר )מתורגם(:תורה מתן שלפני

 ליל) בעלה עם מתחברת הכלה שבו בלילה, בתורה ועוסק יושב היה שמעון רבי

 צריכים, הכלה של היכלה בני שהם חברים אותם כל, ששנינו(. השבועות חג

 להיות, בעלה עם החופה בתוך להיות מזומנת הכלה שלמחרתו הלילה באותו

 לעסוק. עצמה מתקנת שהיא בתיקונים תהא ולשמוח, הלילה אותו כל תהא

 ובסודות, הפסוקים ובמדרשי לכתובים ומנביאים לנביאים מתורהו ,בתורה

 . ותכשיטיה שלה התיקונים הם שאלו מפני, החכמה

 כל בהם ושמחה, בהם ומתוקנת ראשיהם על ועומדת ,תונכנס ונערותיה והיא

 בני נקראים והם, עמהם אלא לחופה נכנסת היא אין המחרת וליום. הלילה אותו
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 אותם ומברך עליהם שואל הוא ברוך הקדוש, לחופתה שנכנסת וכיוון. חופתה

 . הכלה בעטרת אותם ומעטר

 של דברים ומחדשים תורה של ברינה מרננים החבורה בני וכל שמעון רבי והיה

 אמר. החבורה בני שאר וכל שמעון רבי שמח והיה. מהם ואחד אחד כל, תורה

 אלא לחופה הכלה תכנס לא מחר באשר, חלקכם זכות, בני: שמעון רבי להם

 יהיו כולם, בה ושמחים, הזה בלילה תיקוניה המתקנים אלו כל באשר, עמכם

 בשבעים אותם מברך הוא ברוך והקדוש, כרונותיהז בספר וכתובים רשומים

 מספרים השמים: 'ואמר שמעון רבי פתח. העליון העולם של ועטורים ברכות

 שהכלה הזה בזמן, אבל. אותו( ופרשנו) הקימונו כבר, זה מקרא', ל-א כבוד

 עם, בקישוטיה ומאירה נתקנת היא, המחרת ביום, לחופה להכנסת מתעוררת

, המחרת וביום. עמהם שמחה והיא, הלילה אותו כל עמה השמחים החברים

 אחד לכל מחכים, וכולם והיא, מהע מתכנסים, ומחנות חילות, אוכלוסין כמה

 (.  ק"הזוה לשון כאן עד) הלילה באותו אותה שתקנו מאלו ואחד

 וישראל הוא ברוך הקדוש חיבור אלא, כאן חיבור סתם ולא כלה סתם לא

 ". נתעלה מאוד כלה תואר" - התורה קבלת באמצעות

 היו לא: "תענית במסכת האחרונה המשנה דברי זה רעיון לתיאור יפים כמה

 שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה': אומר הוא וכן... לישראל טובים ימים

 מתן זה - חתונתו ביום. 'ִלבו שמחת וביום נתווחת   ביום אמו לו שעטרה בעטרה

 "... אמן, בימינו במהרה שִיבנה המקדש בית בניין זה - לבו שמחת וביום, תורה

 לידי באה והיא, שלנו זו מיוחדת" במדבר" לשבת נודעת מיוחדת כלה חיבת

 . לו שקדם" ויקרא" לפתיחת", במדבר, "ספרנו פתיחת בהשוואת גם ביטוי

 שמשפעת כדרך ממש, ממנו ויונקת לעבר קשורה בישראל חדשה פתיחה כל"

 אשר. נעוצים בו חדשה ופריחה פתיחה ששורשי, סיום כל גם וכך; לעתיד היא

". ויקרא" של לסיומו וִכן", ויקרא" לפתיחת" במדבר" פתיחת להשוות יש, כן על

 . השכנים הספרים שני של פתיחתם מאוד דומה, לכאורה

 ". לאמר מועד מאהל אליו' ד וידבר משה אל ויקרא": "ויקרא"ב

 ". לאמר... מועד באוהל סיני במדבר משה אל' ד וידבר": "במדבר"ב

 . מועד באוהל בשתיהן, משה אל' ד דיבור בשתיהן

, מדוייקים ומקום זמן ציון בלא, הקריאה היא סתמית" ויקרא"שב בעוד, ברם

 בשנה השני לחודש באחד, מועד באהל, סיני במדבר: "הפירוט רב" במדבר"ב

 קירבה כמדגיש, הזה הפירוט משמעות את...". מצרים מארץ לצאתם השנית

 : המדרש לבטא היטיב, וחיבה

 לה כתב ולא, גירשה. כתובה לה כתב ולא, ראשונה אישה שנטל למלך משל"

? עשה מה אלא. גט ולא כתובה להן כותב היה ולא, ולשלישית לשניה כך. גט
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 אל: לשושבינו אמר. אותה ליטול ביקש(, מיוחסת)= אבות בת יתומה עניה ראה

 לה וכתוב. וכשרה במעשיה היא צנועה, היא אבות בת זו! כראשונות בה תנהוג

 איפרכיא באיזו, בחודש בכמה, חודש באיזה, שנה באיזו, שבוע באיזו - כתובה

 כאותן באלו נוהג איני: למשה ה"הקב אמר ישראל שעמדו כיון(... שכונה)=

 בני, הם אבות בני אלו(. ב"וכיו מצרים, הפלגה דור, המבול דור) הראשונים

, שנה זו ובאי, בחודש בכמה, חודש באיזה להם כתוב לך. ויעקב יצחק אברהם

 משה אל' ד וידבר: נאמר לכך... קרנם רוממתי עיר ובאיזו, איפרכיא ובאיזו

. שנה זו - השניה בשנה. מדינה הרי - מועד באוהל. איפרכיא הרי - סיני במדבר

 (. ה א רבה במדבר." )לחודש בכמה - לחודש באחד. החודש זה - השני בחודש

 נבקש, כולו הספר של אופיו את מאפיינת הספר פתיחת כי שאפשר בהנחה

 ".במדבר"שב זה לעומת" ויקרא" שבפתיחת המנחה הכיוון אחר להתחקות

 מסוים למקום קשוראינו ו תלוי הוא אין - הוא ויציבות קבע בסימן" ויקרא" ספר

 כי, ואה לשעה לא. נצח של ממד לו המשווה עובדה, דווקא מדויק לזמן או

 מתמיד באורח ומשנים הנודדים - המדבר כחולות ממש", במדבר" ספר. לדורות

 .שעה כי, בו נצח לא. בו יש וזמניות ותסיסה תנועה - מדברם של פניו את

 ":במדבר"ל בהקדמתו ן"הרמב הספרים שבין זה חילוק על עמד כבר, ואמנם

 מקדש טומאת על הזהיר וכבר... השלישי בספר הקורבנות תורת שביאר אחר"

 בהם שנצטוו שעה במצוות כולו"( במדבר)" הזה והספר... לדורות וקדשיו

 ...."לדורות נוהגות מצוות הזה בספר ואין... במדבר בעמדם

 של או השעה מצוות של - יותר גבוהה מצוות אילו של דרגתן: לשאול יש מעתה

 המצוות של שערכן, נכריע הטבעית נטייתנו פי על כי, דומה? שלדורות אלו

 זאת לתפיסה סיוע ואף)  יותר וחשוב רב וזמן מקום לתנאי משועבדות שאינן

 ראוי שאין: "המצוות בספר השלישי בשורש ם"הרמב בדברי, לכאורה, נמצא

 "(.לדורות נוהגות שאינן מצוות למנות

 לישראל יתירה וקירבה חיבה המוצא, דלעיל המדרש אל לשוב המקום כאן

 אבות בת זו! כראשונות בה תנהג אל)"...  מדויקים ומקום זמן באזכור דווקא

 ..."(.כתובה לה וכתוב... היא

, ואפשר. גבוהה ובחינה, מיוחדים וחסד חן השעה למצוות גם - מעתה אמור

-הא ההיסטוריה בתהליכי האדם של מעורבותו ניכרת השעה במצוות שדווקא

 עמו תוושותפ גם מסוימת ובמידה, ה"לקב קרבתו גילוי לידי ובאה, לוקית

 וחיזוק עדות משום בה יש, המדויק המקום ואזכור ויום שעה מניית. בתהליך

 .בוראם עם ולעם לאדם שיש - כמעט האינטימי - לקשר

 הזמן לגלי בינות ולהתבטל להיטמע , מחד גיסא,מישראל לאדם לו אל

 מצוך אנכי אשר"...- והקבע השגרה לזרימת מלהיקלע לו חלילה, השוטפים
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 שאין, ישנה( במכתב הבאה המלך מצות =) כדיוטגמא בעיניך יהיו לא -..."היום

 ,ו  ו דברים" )לקראתה רצין לושהכ כחדשה אלא(, מחשיבה)= סופנה אדם

 .(שם ספריבו

 אליהם הקבע מעוגני ולהתנתק להתעלם מישראל לאדם אפשר אי, מאידך

 . זו בשלשלת חוליה בהיותו, לדורותיה הישראלית המסורת שלשלת מרותקת

 בספרי. לשבועות שקודמת שלנו זו בשבת טמונים נפלאה וסגולה מיוחד חוכ

 וכדרך באשר, ברם. ובזכותנו בזכותה, זו שבת של בשבחה הרבו חסידות

 בהצריכה, עלינו מטילה היא ואתגר חובה גם, זו 'כלה שבת' לנו היא שזכות

 ומוכנים נכונים להיות, שלנו זו בשבת כלי עצמנו לעשות עלינו. להכנה אותנו

 . התורה לקבלת, אחריה לנו שממתין הגדול ליום

 שלפני בשבת: "במלואם הם והרי, זה בעניין 'אמת שפת'ה דברי כך כל יפים

 הכנה שהיא ,התורה קודם ניתן השבת כי, התורה לקבלת להכין צריכין שבועות

. 'סיני למדבר נסעו ומשם השביעי ביום העם וישבות': כתיב וכן. התורה לקבלת

 השבת חובכ אבל. השבת אחר ראשון ביום אומרים ויש עצמו בשבת אומרים יש

 בני שנעשין, השבת חומכ זה -' אחד בלב אחד כאיש שם ויחן'. סיני הר אל באו

: דברים' בג ניתנה שהתורה, המדבר בחינת עצמו והוא. אחד אחדות ישראל

 לשמוע רק, כמדבר להיות לוהכ לבטל הביטול הוא ומדבר. במדבר, במים, באש

, המלאכות לומכ ששובת, שבת לובכ מזה קצת ישראל איש לובכ ויש'. ד דבר

 וקרבנו השבת את לנו ונתן: המעלות בסדר איתא וכן. התורה אל הכנה הוא לכן

 שנכנס קודם הילד על השבת לעבור שצריך, ל"חז שכתבו וכעין. סיני הר לפני

 ". סיני בהר התורה בברית שנכנסנו קודם השבת ניתן בכלל כן כמו, מילה לברית

  -'אמת שפת'ה מעמידנו יסודות השש על

 . התורה לקבלת להתכונן צריכים שבועות שלפני בשבת •

 . סיני להר 'לנסוע' אנו וצריכים יכולים השבת מן •

 . אחת אחדות עשותילה - ישראל לכל - לנו אפשר הזו השבת חומכ •

 '. ד דבר לשמיעת הביטול שהוא, במדבר נתנה התורה •

 ועל, התורה לקבלת הכנה של בחינה, שבת בכל, יש תנומא אחד בכל •

 . זו בשבת וכמה כמה אחת

 . סיני הר לפני וקרבנו השבת את לנו שנתן, אשרינו •

 שלפני הזו פעמית-והחד המיוחדת השבת אל כנסילה לנו אפשר, ומעתה

 זו מנוגדות שלכאורה תנועות בשתי ;כפולה בהרגשה, 'כלה שבת' אל, שבועות

 . רעותה את האחת משלימות ובאמת, לזו



- 5 - 
 

 זה כמדבר עצמנו לעשות במאמץ, בהשתדלות. הכנה של מעשה בעשיית, מחד

אין זה  ,להתבטל קשה מודרני-הפוסט לאדם אך, מוזר נשמע. 'בו דשין שהכל'

 פעיל להיות, מאמץ לעשות עליו, זו לדרגה להגיע מנת על. עצמו לבטל קל

 הזה המחיר את. מחיר תובע וקניין, התורה את לקנות מבקשים אנחנו. ונמרץ

 . שלנו זו ויקרה מקדימה בשבת משלמים אנו

 שום ללא. התנועות כל ובשיתוק הקולות כל בהשתקת. בהקשבה, מאידך

 להציף הזו לשבת מניחים פשוט. משלמים לא, קונים לא. פעילות כל ללא, מאמץ

 . הקדוש היום לקראת המטהר המעיין של אלה כמים, פנינו על ולעבור אותנו

 משה לנו ציוה תורה". "מורשה" במילה יפה מקופלות האלה התנועות שתי

; מחד, מצדו מעשה כל בלא היורש לידי הנופלת כירושה". יעקב קהלת מורשה

 – (ב"ע מט פסחים" )מאורסה אלא מורשה תקרי אל" - כמאורסה גם אך

 . נישואין של קניין מעשה עוד הזוקקים אלו כאירוסין

, לעולם לי וארשתיך: "פרשתנו הפטרת מסיימת באשר לסיים מתאים כמה

 את וידעת באמונה לי וארשתיך, וברחמים ובחסד ובמשפט בצדק לי וארשתיך

 (.ב הושע" ) 'ד

 

 שבת שלום וחג שמח        

 

  


