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שאלה
שלום הרב,
הספרדים נוהגים לעשות בלילה הזה סדר לימוד של ספר דברים וכן זוהר וכו בנוסף
לתחנונים והסליחות שקוראים בלילה .תיקון ע”פ המקובלים.
אני יודע שמדברים על זה שמעלת קריאת ספר דברים בלילה הזה לפני חצות חשובה מאוד.
א .מה המעלה הספר הזה דווקא?
ב .למה דווקא הוא בליל הושענא רבא?
ג .למה דווקא לפני חצות?
ד .מה העניין הפנימי הנפשי שצריך להקשר אליו בקריאת ספר דברים.

תשובה
א
א .עיין מושב זקנים )במדבר ,כא ,יד( וז”ל ,בספר מלחמות ה’ ,פירש הרי”ח ,זהו ספר ואלה
דברים ,שיש בו “מלחמות ונצחונות של ישראל” ,כגון )דברים ,ד ,יב( ובשעיר ישבו החרים
לפנים ובני עשו יירשום ,וכו’.
ב .ועיין תוס’ )גיטין ,ב ,ע”א ,ד”ה המביא( משנה תורה לא חשיב ,שאינו אלא “חוזר ושונה מה
שלמעלה” .בחינת מלכות לית לה מגרמה כלום .ולכך נקרא “משנה” תורה ,עיין מצודות דוד
)יהושע ,ח ,לב( ,ששונה מה שקדם לו .ועיין הכתב והקבלה )דברים ,יז ,יח( משנה ,כמו פירוש
וביאור דברים ,עיי”ש .ולכך מלך קורא בהקהל ספר דברים.
ג .כולו תוכחות .עיין רש”י )דברים ,א ,א( .ועיין שפתי כהן )שם ,לא ,י( .ואור החיים )שם ,כו,
ח( .ופחד יצחק )שבועות ,מאמר מה( .ועיין ליקוטי הלכות )ערלה ,ה”ד( שאעפ”כ לא יתייאשו
מן הרחמים ,עיי”ש.
ד .עיין אדרת אליהו )דברים ,לד ,יב( ספר דברים כולל תתקנ”ה פסוקים .סימן הנ”ץ )צ’
סופיות עולה תשע מאות( ,והוא כי ידוע בספרי מקובלים שהרקיעים הם תתקנ”ה ,כמנין
השמי”ם )מ”ם סתומה ו’ מאות( ,וכו’ ,כי משה רבינו כוון בכל פסוק לפתוח שער רקיע אחד
להעלאת נשמתו בקדושה ,עיי”ש עוד.
ה .עיין מגילה )לא ,ע”ב( קללות של משנה תורה – משה מפי עצמו אמרן .עיין זוה”ק )ואתחנן,
רסא ,ע”א( האי דאקרי משנה תורה ,משה מפי עצמו אמרן .עיין תוס’ )שם( .וטורי אבן )שם(.
ועיי”ש )רסה ,ע”א( ביאור מפי עצמו .ודברי דוד )דברים ,כח ,כ( ,ואור החיים )שם ,א ,א(.
ומהרש”א )מגילה ,לא ,ע”ב( .ובר”ח )שם( .ופרי צדיק )במדבר ,ה .כי תבא ,יד( ,וצדקת
הצדיק )קפ”ג).

ב
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ו .עיין מהר”ל )תפארת ישראל ,פרק מג( שמשנה תורה מצד “המקבל” – “הואל משה באר
את התורה הזאת” .כי המקבל הוא צריך יותר פירוש וביאור ,וזהו ההפרש אשר יש בין
התורה ובין משנה תורה .ובעומק ,יש תורה שבכתב ,ויש תורה שבע”פ ,והממוצע הוא משנה
תורה .ולכך נקרא משנה תורה .עיין ר’ צדוק )דובר צדק ,עמוד קכז( ,ופרי צדיק )ט”ו בשבט,
ב .ויקרא ,בהר ,א .ובחקתי ,יא .ובהעלותך ,יא .ועוד( .ועיין העמק דבר )במדבר ,יד ,לד( .ועיין
פחד יצחק )שבועות ,מאמר יב( .וזהו משנה תורה ,שנים ,כתב וע”פ.
ז .ואמרו )ב”ר ,ו( דאמר רשב”י ,ספר משנה תורה היה סיגנון ליהושע .ועיין מגלה עמוקות
)ואתחנן ,אופן רמו).
ח .מצות “דבקות” ,נאמרה בספר דברים ,ודו”ק היטב .עיין פתח האהל )ראה( שסוד ספר
דברים ,דבקות .וספר זה נאמר בערבות מואב ,סמוך לכניסתם לארץ ישראל ,משא”כ שאר
הספרים נאמרו במדבר .ודו”ק ,שבחינת משנה תורה ,שורש לתורת א”י .ועיין ליקוטי הלכות
)או”ח ,סעודה ,ה”ד .מילה ,ה”ה .חלוקת שותפים ,ה”ה( שספר דברים מדבר כמעט כל
פרשה מא”י .ועיין ציוני )דברים).
ט .עיין משך חכמה )שמות ,לב ,יט( וז”ל ,להראות כי אין בנברא קדושה בעצם ,רק מצד
שמירת ישראל התורה כפי רצון הבורא ית”ש הקדוש הנמצא האמיתי הבורא הכל ית”ש
וזכרו ,וכמעט ע”ז נכלל כל ספר דברים ,להזהירם בזה ,כי לא ראיתם כל תמונה ,וכו’ ,השמר
לך )שם ,ד ,ט( .ועיין אברבנאל )שם ,יז ,יד( ולכך צוהו )למלך – דייקא( השם יתעלה שיכתוב
לו את משנה התורה ,וידמה שיהיה ספר “אלה הדברים” ,שרוב גופי התורה תלויים בו.
ועיי”ש )לא ,ט( שרוב מצות התורה “והברית” נכללים בו ,וכו’ ,כי “ספר הברית” הוא ספר
“אלה הדברים”.
י .עיין שיח שרפי קודש )בשם חידושי הרי”ם( ספר “דברים” ,הוא משנה תורה ,להורות שאם
שומר בדרך התורה מתחילה ועד סוף ,נעשה “דיבורו” קדוש )סוד דיבור – מלכות ,כנודע(.
ועיין פרי צדיק )דברים ,א( .ואגרה דכלה )שם(.


ב

ספר דברים כנגד מידת מלכות ,שזה כנגד הושענא רבה ,כמ”ש בשער הכוונות .ועיין
טעם נוסף בליקוטי הלכות )הלכות ס”ת ,ה”ב).
ועיין ספר התמונה )תמונה שלישית( ספר אלה הדברים כנגד שמטת עטרת .ועיין גר”א
)תיקון כ”א( .ושושן סודות )אות ר”ח( סוד שחייב כל מלך לכתוב ס”ת לעצמו .ועבודת
הקדש )ח”א ,פרק כ”א( .וחמדת ימים )חג הסוכות ,פ”ו( .ומשנת חסידים )מסכת ימי מצוה,
סוכה ,פ”ג).
ויש ז’ ספרים ,כי “ויהי בנסוע הארון” ספר בפני עצמו )עיין מסכת סופרים ,פ”ו ,ה”א( .ונמצא
ספר דברים ספר שביעי ,כנגד יום השביעי .וכן המלך היה קורא ספר זה בסוף השנה
השביעית.

ג

עיין שער הכוונות )דרושי חג הסוכות ,הקדמה( וז”ל ,הנה בחצי הלילה הראשון ,תקרא
ספר ואלה דברים כולו עד סוף פרשת וזאת הברכה .וזה הספר נקרא משנה תורה כנודע,
ואם תשלים קריאתו קודם חצות ,וכו’ .ועיקר הדין הוא נידון בחצי הראשון של הלילה כמ”ש
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לקמן .ועיין שם )דרוש ו’( וז”ל ,ובזה תבין מ”ש בספר הזוהר ובתיקונים ,כי ספר אלה
הדברים הנקרא משנה תורה הוא במלכות ,עיי”ש .ועיין פרי עץ חיים )שער הלולב ,פ”ד(.
וטעמי המצוות )האזינו ,ד”ה מצות כתיבת ס”ת( .ומחברת הקודש )שער הושע”ר).

ד

חיבור לכח “המקבל”.

שאלה
ראיתי שהרב כתב לגבי התיקון של שבועות על שאלה של לימוד לבד בעניין שהאדם
מתחבר אליו שיעשה כך ולא צריך לעשות את תיקון ליל שבועות ורק ילמד גם בבחינת
כלל.
א .אם אני מרגיש שאני יותר מתקדם ומתחבר בלימוד עצמי שלי בנושאים שאני רוצה ולא
עם ציבור וכן מעדיף לא לקרוא את התיקון האם אוכל לעשות כך? מה עדיף? מה
השיקולים?
ב .האם אוכל גם לוותר על קריאת ספר דברים?
ג .האם יש דגשים פנימיים מיוחדים ללילה הזה?

תשובה
א .מעט עם הציבור ,אל תפרוש מן הציבור .והשאר לפי השגתך .זו שאלה יסודית האם
לנהוג ע”פ קבלה גם למי שאינו במדרגה זו.
ב .כנ”ל ,מי שאינו נוהג ע”פ קבלה ,כן .אולם אם נהג עד השתא ,צריך התרת נדרים.
ג .כנ”ל.

