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MAY SEFARADIC JEWS STUDY CHASSIDUS? 

 

Some Sefaradic Rabbis inform their constituents that studying Chassidus is 

not for them.  

We will first examine the attitude of Sefaradim to studying Kabbalah in 

general, and then examine the propriety of their study of Chassidus. 

We will also address the following questions:  

1. Are there Sefardi rabbis who were opposed to studying Chassidus? If 

yes, what were their concerns? 

2. Are there Sefardic sources indicating that there is no issue with 

Chassidus or even encouraging it?  
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II 

RESPONSES 

(a) The Necessity to Study Kabbalah: 

 Rabbi Chaim Vital makes a lengthy case for studying pnimyus haTorah. 

His Hakdamah to Sha'ar haHakdamos contains some very important 

material. Below is an excerpt with highlights.25 

 Rabbi Eliyahu of Vilna (1720-1797) states that every rav is obligated to 

study pnimiyus haTorah in order to be certain that his rulings will align 

with the truth of Torah.26 

                                                             
העולמו היתה בהיותו עוסק שעשועות של הקב"ה בתורה והיותו בורא בה את אמנם : ל שער ההקדמותאהקדמת מוהרח"ו זיע"א (  25

הנה עם בני . . .  בתורה בבחי' הנשמה הפנימית שבה הנקרא רזי תורה הנקרא מעשה מרכבה היא חכמת הקבלה כנודע אל היודעים

והנה  ישראל נחלקים לג' כתות כת א' מהם הם ע"ה המון העם כת ב' הם הת"ח העוסקים בפשטי התורה כת ג' והיא בעלי חכמת האמת

א' אמר כי אויל עמי אותי לא ידע ירצה הם המון העם הנקראים עם סתם וכנגד כת הג' הם העוסקים ברזי התורה וסודותיה כנגד כת 

ועליהם אמר בנים סכלים המה ולא  בנים אילין מרי קבלההנקראים בנים כנזכר בתיקון ד"א ע"ב וז"ל אפרוחים אילין מארי משנה 

עולה בדעתם הקצרה ובעיונם החלש ואינם יורדים לעומק הענין להבינו על האמיתותו נבונים כי הם עוסקים בחכמת האמת כפי ה

וכנגד כת חכמי הפשט אותם אשר הם מואסים לעסוק בחכמת האמת הנקרא עץ החיים וחיי עולם ועוסקים בסיפורים כמ"ש בע"ה 

ת טוב ורע כנ"ל עליהם אמרו חכמים המה הפשטים בפשוטן בלבד ואומרים שאין בתורה אלא הפשט בלבד ח"ו אשר הוא נקרא עץ הדע

ואינם עוסקים בחכמת הקבלה שהיא נותנת כבוד לתורה כי הם מאריכים  אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. .   להרע ולהטיב לא ידעו

 וראה בא ישמעאל' ר אמר ל"וז צדיק נפש' ה ירעיב לא פסוק על משלי במדרש ש". .  וכמ הגלות וכל הרעות המתרגשות לבא בעולם

 בידו ואינו מקרא בידו שיש מי בא' וכו כלימה לאותה לה אוי בושה לאותה לה אוי אומר ישמעאל' ר היה' וכו הדין יום קשה כמה

 חומשי' ה בידו שיש מי בא' וכו כהנים תורת בידו שיש מי בא' וכו הלכות בידו שיש מי בא', וכו סדרים' ב בידו שיש מי בא' וכו משנה

 במרכבה צפית בתלמוד נתעסקת ולא הואיל בני לו אומר ה"והקב' וכו תלמוד בידו שיש מי בא'[ וכו] אגדה בידו שיש מי בא' וכו תורה

 כסא. הזה התלמוד המון והוגים ורואים ומציצים ומביטים ועוסקים יושבים ח"שת בשעה אלא בעולם לי הנאה שאין שלי בגאות צפית

 הוא זה לא וכי' וכו קדקדי ועד מצפרני מכלם וגדולה' וכו כרוב' וכו עומד היאך ברק' וכו עומד היאך חשמל' וכו עומד היאך כבודי

 חובתו ידי יוצא האדם שאין התנאים בדברי אף בפירוש מבואר הרי' וכו כבודי את מכירין שבני יפיי הדר זהו גדולתי הוא זה הדרי

 הנאה אין כי מרכבה ובמעשה תורה בסתרי יכלתו בכל לעסוק מחוייב הוא אלא בלבד והתלמוד והאגדה והמשנה המקרא בעסק לגמרי

 ומעלתו . .  ויופיו גדולתו להכיר התורה ברזי עוסקים למטה בניו בהיות רק בעולמו שברא מה מכל ה"להקב

נה לא כל הרוצה ואמנם עם היות זה פשוט ומבואר כי באלו הדורות האחרונים יתפרנסון מהאי חבורא ותתגלה אליהם החכמה הזאת ה

ליטול את השם יבוא ויטול כי רזי התורה וסתריה לא יתגלה לבני אדם בכח עיונם החומריי לולי ע"י שפע אלהי המושפע ממרום קדשו 

ונביא ראיה מדברי רשב"י ע"ה בס' התיקונים וע"ש עוד ראיה לזה כי רוב דברי . .   ע"י שלוחיו ומלאכיו או ע"י אליהו הנביא ז"ל

ע"ה בס"ה ובתיקונים ובמדרש שיר השירים הכל נגלה אליו ע"י אליהו הנביא ז"ל וכו' וע"י נשמת הצדיקים המתגלים אליו הרשב"י 

בכל דור ודור אשר זה ענין ספרא דרע"מ שכלם ויכוח הרשב"י ע"ה עם נשמת מרע"ה וכנזכר בהקדמת ספר התיקונים ע"ש באורך 

תחבר האי חיבורא רשותא אתייהב לאליהו הנביא ז"ל לאסכמא עמהון ביה ולכל מארי בהקדמת הב' דף י"ג ע"א וז"ל בההוא זמנא דא

 ונחזור' . .  מתיבתן דלעילא ותתא וכל חיילין דמלאכין עילאין ותתאין ונשמתין עילאין דצדיקים למהוי עמהון באסכמותא וריעותא וכו

 הנשמות מפי או ל"ז אליהו מפי או פה אל מפה בקבלה אלא םחומריי אנושי בעיון יובנו לא אלו שדברים ספק אין כי הראשון לענין

והנה אין בכל דור ודור שלא נמצאו בו אנשים יחידי סגולה ששרתה עליהם רוה"ק והיה להם . .   הראוים אל ודור דור בכל המתגלים

 . ".  אליהו הנביא ז"ל נגלה עליהם ומלמד אותם סתרי החכמה הזאת וכמו שנמצא כתוב בספרי המקובלים

 ( בעת ביקור הרבנים הראשיים ]תשמ"ד[, סוף סעיף ט"ז.  26

 כן פי על אף נעוריך מאשת ושמח מקורך שיתברך וזהו הנובע כמעין שתהיה ברוך מקורך יהי(: יח, ה משלי) א"הגר בביאורוראה 

 לבתר' וכו לגביה קריבת' כו בקדמיתא היא כך דאורייתא אורחא חזי תא משפטים פרשת בזוהר ש"כמ חדשת שכבר במה תשמח

 לא דאיהו כמה דקרא פשטיה וכדין' כו מלה חמית ליה אמרה כלום מיניה כסיאת ולא' כו רגיל דאיהו לבתר' כו מבתר בהדיה תשתעי

 ושמח אז, מכונו על הסוד ותבין הנובע כמעין ותהיה ברוך מקורך שיהא פ"אע: וזהו ש"ע" כו חד אות אפילו למגרע ולא לאספא
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