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 ב"ה

 יחס הקבלה וההלכה

על נושא השפעת הקבלה על פסיקת ההלכה במשך הדורות התמקדו כמה מחוקרי זמנינו, והלא הם כתובים להם 
אחת היא, להוכיח  אין כוונתינו במאמר זה לחקור באופן יסודי על טבעה של קשר זו. כוונתינואכן,  .1בכמה מקומות

באופן ברור מעל לכל ספק שחכמת הקבלה וסודותיה התקבלו אצל בעלי ההלכה כמקור נאמן ובעלת השפעה רבה, 
 ההלכה עצמה, וכדלקמן. בהכרעתלמקור גם אף ו

כל חלק בתורה יש לה כללים משלה, ולחלק ההלכה שבתורה ניתנו כללי פסיקה המובאים בספרי הפוסקים. אחת ל
 – ופוסקים בגמרא הנזכרלא  ואם ;והפוסקים הגמרא אחר הלך ,הגמרא לע חולקת הקבלה שתמצא מקום מהנה: כל

]דאם לא כן, יבוא כל צרוע וכל זב לפסוק הלכה נגד הפוסקים בהסתמכו על פירושו המוטעת  2הקבלה אחר הלך
]מלבד במקום שהקבלה מחמירה  4[. ועוד אמרו, שבמקום שנחלקו הפוסקים בדין, יבוא הקבלה ויכריע3קבלה ספריב

 .[5בדבר, שאין בכח בעלי הקבלה לכוף חומרות אלו על הציבור כולו

, מהבולטים שבהם מרן 6אחר חתימת התלמוד נגד כל הפוסקיםאמת, יש מהפוסקים שדעתם שדברי הזוהר מכריע 
. אבל הזוהר כדברי תפוסל לנו יש בתלמוד מפורש זה דבר שאין : מאחר7בעל השלחן ערוך עצמו בבית יוסף, שכתב

                                                 
 (; מ. חלמיש )דעת כא, תשמ"ח(הזוהר )דעת, תש"מ התגלות שלאחר בדורות וקבלה הלכה ראה יעקב כ"ץ, יחסי (1
 והפוסקים הגמרא אחר הלך הגמרא פסק על חולקים הקבלה ספרי שתמצא מקום : ובכל(לו הובא במג"א או"ח כה, כ )ד, ז"רדב ת"שו (2

ובכללי הפוסקים לבעל  .הקבלה דברי על לסמוך ראיתי אני בפוסקים וגם בגמרא נזכר שלא גוונא האי בכי כגון חולק שאינו מקום ובכל
 נקטינן הגמרא עם חולק אינו שהזוהר דכל ל"ז הלוי ש"הר בשם א"מ' סי בתשובה ל"ז הלוי י"הר כ"וכ יוחסין בספר כ"כנה"ג כתב: וכ

 .כוותיה
 נתת כן לא שאם הקדושה תורתינו יסוד וזה ההיפך יכריעו לא הקבלה דברי הפוסקים בין פלוגתא היתה לא : אם(שו"ת חכם צבי )שם (3

 זר ולא ראו עיני אשר גדולות לפרצות סיבה זה שרבו ובעונותינו רעה אם היא הטובה הזוהר בספר הבנתו אחר לילך בידו א"או כל תורת
 עיי"ש באריכות. –המזוהמת  דעתם לפי מהימנא ברעיא או הזוהר דברי על בהסמכם חק חלפו תורות עברו אנשים כמה

 לנו ה"ל מהפוסקים היפך הזוהר דברי היו אם' שאפי לשואל להודיע אני : צריך()סי' לו הובא בשערי תשובה לאו"ח, כה צבי חכם ת"שו (4
 בין מחלוקת שיש במקום זולתי בנסתרות עסק והוראות בדינים לנו אין כי תורה בסתרי האמורים דברים בשביל הפוסקים דברי להניח

 התלמוד על יחלוק שלא שהדבר בישראל מוסכם הוא כתב: כבר ()א, ערך רשב"י יוחסין . ובספרהזוהר הכרעת על לסמוך נכון אז הפוסקים
 .אותו שמקבלים מפורש שם ומצינו בתלמוד מפורש ואין

 קבלה בעלי אם מיהו והפוסקים הגמרא אחר הלך והפוסקים הגמרא עם חולקין והזוהר הקבלה שבעלי דבר : כל(ובמשנה ברורה )כה, מב
 בהיפוך מוזכר שאין ודין כך לנהוג לכוף יכולין אנו אין בקבלה שנזכר פי על אף ובפוסקים בגמרא הוזכר לא ואם כ"ג להחמיר יש מחמירין

 .יכריע קבלה דברי הפוסקים בין פלוגתא שיש במקום וגם קבלה דברי אחר לילך יש ופוסקים ס"בש
 לבבנו להטות אנו חייבים הזהר פי על מהם האחד ויתבאר שונים פירושים סובלים הגמרא דברי שיהיו כל :(קח )סימן מפאנו ע"הרמ ת"ובשו

 וכעת לא או בכלל מועד של חולו אם ידענו ולא אות עצמן שהן ט"וי שבתות יצאו בגמרא ששנינו הרי, הוראתו פי על ולעשות אליו
 מי על הזהר יחלוק ואם ליה צייתינן לא מי הגמרא בפירוש הגאונים מן אחד או י"רש אמרו כאלו אלא יהא לא בכלל דאיתיה הזהר השמיענו

 והתברך תורה משמוע אזנו האוטם ומעתה, הזהר פירוש מפני זולתו כל ידחה הגמרא לשון שיסבלהו כל הגאונים מן או המפרשים מן שהיה
  .הצמאה את הרוה ספות למען עליו אני קורא מדיליה הוסיף טועה ושתלמיד כך אמר לא שהזהר לאמר בלבבו

 ירושלמי בתלמוד ולא בבלי בתלמוד לא הוזכר שלא ודבר דבר : כל(א )הובא במג"א או"ח כה, כ סימן (ם"הרא) מזרחי אליהו רבי ת"שו (5
 שבעלי פי על אף בו להכריח יכולים אנו[ אין] (ואין) בכלל הדת עניני כל סומכים אנו ועליהם חיים אנו מפיהם אשר הפוסקים בו דברו ולא

 הגדולים הקבלה מבעלי אחד לשום בזמנינו שמענו ולא לעליונים הרומזים מהדברים בדבר העם להכריח יכולים אנו איןבו...  דברו הקבלה
 הבאים והפוסקים התלמוד חכמי בם דברו כשלא עליונים לדברים הקבלה לבעלי הרמוזים הדברים באותן העם את שיכריחו והמפורסמים

 .אחריהם
 כ."ג להחמיר יש מחמירין הקבלה בעלי אם כתב: מיהו (במג"א )שםאבל 

 וחד קרי חד אלא שכתב בלחוד חד אלא בתורה לקרות שאסור בהדיא הזוהר בספר שמצינו : מאחר(סב )סימן בנימין משאת ת"שו (6
 שאחר החיבורים שכתבו ממה יותר סמכינן עליה לגמרי דלישתוק ומשמע לעילא מהימנותא גרעי באורייתא קראי תרין ואי לישתוק

 .התלמוד
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הראשונים החולקים על זה . אבל יש מן 18ישראל גאלהראשונים שיש לענות אמן אחר ברכת  רבים מןדעת  .ב
 .20או משום דאין מברכים אמן אחר ברכות עצמו אלא אם כן בירך שתי ברכות 19הפסק או משום דהוי

הזוהרהוא דעת משום שכן הכריעו כן שאין לענות אמן כדעתם הפוסקים שנקטו ו
. ואפילו הפוסקים שיש 21

 .22קבלהתורת המלכך גם הביא טעם יש מהם שלענות אמן אחר גאל ישראל 

ואף שיש שדעתם . 25על פי הנאמר בזוהר 24שאין להניח תפילין בחול המועד 23הפוסקים רבים מןדעת  .ג
שאין [ 27]זולת קהילות מדינת אשכנז וחלק מקהילות הונגריה, כבר נתפשטה ההכרעה בכל ישראל 26להניח

 .28להניח תפילין בחול המועד משום שחששו לדברי הזוהר

 .29לה יש יד מונחת, והוא על פי קבלהדעת השו"ע שאסור להוציא תפילה של ראש מהתיק עד שתהא תפי .ד

 .30מנהג ישראל להתנועע בשעת התפילה והוא מיוסד על דברי הזוהר ומובא בשו"ע .ה

]ולא  דוקא אמת אלוקיכם' ה המילים בשלשת שמע בקריאת תיבות ח"רמדעת הפוסקים שיש להשלים ה .ו
  . 31ל מלך נאמן[ על פי דעת הזוהר ותורת האריז"ל-באמירת א

                                                 
בשם רבינו חננאל ובעל הלכות  (הרא"ש )ברכות פ"ז סי' י (רבינו יונה )ברכות לב, ב (כן הוא דעת רש"י )ברכות מה, ב ד"ה הא בבונה (18

ספר  (ספר המנהגות )ה, ב ד"ה והוצרך (ספר המחכים )ד"ה קדושה מיושב (ספר המנהיג )תפילה, ע' סו (הטור )או"ח, סו (גדולות )י' ע"ד
רבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה נתיב יג  (רבינו שמעיה )הובא בכלבו סי' ה (שבלי הלקט )תפילה, סי' טז (האשכול )תפילה טז, ב ד"ה ואמור

 שיש לסיים עם הש"ץ ולא לענות אמן.  (אבל בסידורו כתב )ד"ה כשמפסיק (. כן הוא דעת אדה"ז בשולחנו )או"ח קיא, א(ח"א דף קג טור ג
 .לתפילה גאולה בין קהפס דהוי[ משום] אמן עונין : אין(גאון )הובא בספר המנהגים עמרם רב (19
 ברכה אחר אלא אמן עונין ואין אחת ברכה שהיא מפני, בה וכיוצא הפירות ברכת אחר אמן יענה לא : ולמה(יח, א )ברכות ם"רמב (20

 ברכות. או אחרת ברכה אותה שקדמה אחרונה
 כתבתי ם... כבר"כהרמב דסברי משום ולאו ישראל גאל אחר אמן לענות שלא העולם נהגו : ועכשיו()או"ח, סו אות ז יוסף כתב בבית (21

 הזוהר פי על אמן לענות שלא נהגו ישראל גאל אחר : אבל(ישראל. ושם )אות ג גאל אחר אמן לומר שלא נהגו הזוהר פי שעל א"נ בסימן
 א"הגר ישראל. ובביאור גאל אחר באמן' אפי, ביניהם יפסיק ולא לתפלה גאולה לסמוך : צריך(א, )או"ח קיא ע". וכן פסק בשו(:קלב א"ח)

 .הזוהר על פי ישראל גאל אחר אמן לענות שלא נהגו מ": מ()או"ח, נא
: ולפי סודו של אמן שהוא סוד המשכת השפע כמבואר ברקנ"ט פרשת בשלח, נ"ל שיש לענות אמן אחר החזן (ראה לבוש )או"ח קיא, א (22

 וכן נוהגין.
 .אות הם שגם מניחין שאין סובר אני. דעתי מה ששאלת מועד של בחולו תפילין הנחת : ולענין(כן הוא דעת הרשב"א )שו"ת א, תרצ (23

שו"ת אמרי  (אות חיים ושלום )סק"א (. וראה שו"ת אבנ"ז )או"ח, ב(ובעלי התוספות )חגיגה יח, א ד"ה חולו והביא שכן הוא דעת הראב"ד,
 . (ערוה"ש )או"ח לא, ד (יושר )סי' קמט

 . (ושו"ע )שם (או"ח לא, בכן הוא דעת הב"י ) (24

מֹוֵעד אפילו נאמר זה באריכות, ומסיים: ַהאי (ראה זוהר חדש )שה"ש (25 חּוּלוֹ  בְּ ל ּובְּ ָכל, תפלין בהם להניח שאסור מֹוֵעד שֶׁ ֵכן וְּ ַשָבת שֶׁ  בְּ
כָּלא, תפלין בו להניח אסור שבודאי ָיא דְּ ַמֲעֵלי ַשָבת דהיינו, גדולה בהארה עלינו שורה האצילות קדושת בחינות כל שאז ֲעָלן ַשרְּ ָתא דְּ  ַשבְּ

ִפָּלה ל תְּ  דאצילות. המלכות הארת דהיינו, יד של התפלין סוד שהוא, שבת ליל של שבת ַיד שֶׁ

וכ"ה  (, הובאו בבית יוסף )שם(וספר התרומה )סי' ריג (סמ"ק )סי' קנג יד. (והמרדכי )הל' תפילין יג. (דעת הרא"ש )הל' תפילין סי' טז (26
 . (דעת הרמ"א )או"ח לא, ב

 . (ראה הנאסף בפסקי תשובות )או"ח לא, ב (27
כתב: והנה כ' הרב"י קודם שנתגלה הזוה"ח שכתוב שם דאסור להניחם היו בני ספרד ג"כ מניחים כמו בני  (במשמרת שלום )לג, ח (28

"כ בימי קה"ק הבעש"ט וסייעתו התחילו הרבה בני אשכנז אשכנז הנה זה ג"כ מאת ה' נסיבה כי הגיע הזמן והנשמות שאין להם להניח ואח
 ישראל בארץ היום פשוט : המנהג(שלא להניח ובענין הזה יש טעמים כמוסים ומעט אשר האיר ה' בשכלי. ובתשובות והנהגות )ג, יב

 .תפילין מניחין ולא ט"יו תפילת מתפללין פרטיו כל על שני טוב יום שומרים ל"לחו לחזור ודעתם י"לא ומבקרים הבאים שתיירים
 תפלה שתהיה עד מהתיק ראש של תפלה להוציא אסור הקבלה פי שעל ל"ז גיקטליא יוסף ר"ה בתשובת : וראיתי(בב"י )או"ח כה, יא (29

 על מעביר אין דבזה התיק מן בשוה שניהן י"והש ר"הש להוציא ירצה אם אפילו הביא דבריו: היינו ()שם, לט מונחת. ובמשנה ברורה יד של
 אסור. מדינא ר"הש בהוצאת ולהתעסק מידו י"הש להניח ש"וכ י"בב כ"כמש הקבלה פ"ע טעם בזה יש כי ליזהר יש ה"אפ המצות

 בשעה להתנועע ישראל דנהגו (מג' עמ השחר ברכות) אבודרהם הרב : כתב(א; הובא במג"א שם סק"ד, רמ"א בדרכי משה )או"ח מח (30
 שבח בשעת מתנועעים היו עצמותיו כל כי' וגו תאמרנה עצמותי כל (י לה תהלים) שם על גם' וכו ברתת שהיתה התורה בנתינת כמו שקורין
 ג"ח) בזוהר הוא וכן התפלה בשעת ישראל שמנענעים אלו בתנועות הקבלה פי על טעם כתב יתרו וישמע פרשת וברקנט ל"עכ יתברך הבורא

, שמתפללים בשעה וכן, ברתת שנתנה התורה דוגמת, בתורה שקורין בשעה להתנועע המדקדקים : נהגו(. ועל פי זה כתב בשו"ע )שם(ב ריח
 .(י, לה תהילים) כמוך מי י"י תאמרנה עצמותי כל: שם על
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