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למחולב"רבעוושיופיעו
בישראל"

 כ~-

פרידהברצבימאת

התפתחותםעללעמודננסההראשוןבמאמר

הפוסטבתקופהישראלבעםהמחולחיישל
 Zה-במאותכלומרמשנאית-תלמודית,

רובבכלל,ועדהחמישית,עדלספירה
דרכיאחרילעקובניתןשבעזרתםהמקורות

מנהגיהם,עלהמחולחיישלהתפתחותם
הרבניתהספרותשלהגדולביםנמצאים

הגאונים,ספרות :כגוןולדורותיה,לסוגיה
ספרי ,)ת II(השוותשובותהשאלותספרות

 ,הקהילותותקנותהמוסרהמנהגים,

שלתאוריםמצוייםובתלמודיםבמשנה
לטקסישנלוווהריתמייםהריקודייםהמעמדים

כגון: ,בית-המקדשבמסגרתבעיקרהחגים

שמחתהביכורים,הבאתהעומר,קצירתטקס

חגיובמסגרתבאבו IIוטבית-השואבה

ובריתהחתונהטקסיכגון:המשפחה,

 ) lהמילה,(

טקסיובמיוחדהמשפחהחגטקסי
ותפסושהלכוריקודיהם,עלהחתונה
נשארוהםכיהעם,בחיימרכזימקום
בחיישנותרההיחידההאמתשמחת
הגולים

היהבהבתקופהשנתחברואלה,תיאורים
זיקהלהםהיתהבגלות,כברהיהודיהעם

לשמרהיתהומטרתםבית-המקדשלטקסי
כיבתקווההעבר,טקסיאתהעםבזכרון

תקווהבארצו,מחדשאותםלחוגישובבמהרה
שנכזבה,

משמעותםאתאיבדוהאמוריםהחגטקסי

ובמיוחדהמשפחה,חגטקסילעומתם,בגולה,
ותפסושהלכוריקודיהם,עלהחתונהטקסי
שמחתנשארוהםכי ,העםבחיימרכזימקום

לא ,הגוליםבחיישנותרההיחידההאמת

מנהגיהתהוואלהטקסיםשבמסגרתייפלא,
השפעותגםביטוילידיבהםשבאומחול,
ישבו,בתוכםהעמים

ישראלחגיעלנוספובבלבגולתעוד
חגכגון:הגולה,יצירתפריחגיםהמקראיים

II תורהשמחתII הומנהגII דפורייאמשוורתאII 

הביאואלהחגיםשני ,הפוריםשבחגיגות

ישראל,בקהילותיחודייםריקודיםליצירת
שנעמודשונים,באופניםוהתפתחושהלכו
בהמשך,עליהם

הופנושלפנינו,בנושאשדנוהרבנייםהמקורות

שמחוץהיהודיתהחברהלחייבעיקרמעתה
וחייהחתונהלטקסיכגוןהדתיות,למסגרות

נושאהשונות,בקהילותשהתרקמוהחולין

בשלמקורותבאותםלדיוןעלההריקוד
לבירורבנוגעלרבניםשהופנוהשאלות

II כשרותםII לקבלשהחלוהמנהגים,של

אלהממקורותהקהילות,אנשיבקרבמהלכים

מחולחיישלקיומםעצםעללמדיםנמצאנו
שאומנםאלה,מקורותללאישראל,בקהילות

חברתיתתופעההשולליםמצדדווקאבאו

חיישלשיחזורםבידנועולההיהלאזו,חדשה
בכלל,ביהדותהמחול

ושלהרבניהמימסדשלכעסואתשעוררהדבר

חברהחיישלהיווצרותםהיההקהילהראשי
ר'קודימשמעהמעורבים,שהמחולות ,חילוניים

תופעהבהםלהיותהחלויח,דונשיםגברים
נפוצה,

לבנימעשים IIבספרקוראיםאנווכך

 ,מוקדמיםהיותרהמקורותאחדארץ-ישראל",
 :הבאהאיסוראת

II ברעוביבהוהנשיםהאנשיםבמחולומהיא

האנשיםאלאכןלחולאסור[בערבוביה]
 ) Z) ,IIבלבדוהנשים

בארץ-ישראלזהספרשללמוצאונתייחסאם
בערך),נ IIלספה 500 (התלמודחתימתשלאחר

ראשוניתעדותזובאזהרהלראותנוכל
שהריקודחדשים,חייםדפוסישללהתהוותם

דרךבארץ-ישראל,עודמקומו,אתבהםתפס

השביעית),המאה(בבל,הגאוניםספרות

המעורביםהריקודיםנגדנפוצוכאלההתראות

לשון,מטבעבאותווכמעטמעורבת,בחברהאו

לחזרהההזדקקותעצםהדורות,כללאורך
תופעהכימוכיחה,זהאיסורעללעתמעת

היהוקשהוהתפשטההלכהזוחברתית
 ,בהלהלחם

החתונהבטקסןם Iקוד Iהר

החתונהטקסילתיאורעתהנעבור
תפסולעיל,צוייןשכברכפיומחולותיהם,

החברהבחיימרכזימקוםאלהטקסים
שלביצירתםנדלהבלתימקורוהיוהיהודית

המקורמתוךכברומגוונים,רביםמחולמנהגי
עללמדיםאנוהחתונה,בטקסיהדןהראשון

ביותר,הברורבאופןכך

אנשישלפנייתםבעקבותבאהאירועתיאור

רבאלכיום),שבתוניסיה(גבסקאבסקהילת
שוטחיםבהלספירה), 1038-939 (גאוןהאי

שאירעוהאירועיםאתלפניוהקהילהבני
 :שםנאמר ,החתונהטקסיבשעתבקהילתם

II וכלהחתןשלבבתיהםזהבמקומותינוונהגו

ומביאיבובמחולותבתופיםמשחקותשהנשים
אסיראושריועוגבנבלבכליומשמחיםגוים

 'בהפרשישואםאסור]או(שרי)מותר[האם
 ) II, (3לאאםהכליםאלה

 :כדלקמןגאוןהאירבמשיבבתשובתו

II משחקותשהנשיםבשאלהשהזכרתםומה
[בפה]בפומאאפילואילאומחולותבתופים

עמהןשאיןבלב,דנשיםואם '"הדברמכוער

ישאםשכןוכלהדברמכוערבזאתגםאיש,

וראוילניגון,עומדות[אנשים]נשיםעמהן

לכמהופתחהיאפרצהכימזאת,שתמנעו

ועוגבים[מיתרים]בנבליםוביותר ,קלקלות
לקולהעשוייןומחולותתופיםאבל ,וחלילין
בשעולאהכלהתמרוקיבשעתבעולםהברה
 ) II, (4יפהיגדר,ואםבו,שמזלזליםישמשתה

עללעמודניתןשלפנינוהמקורסמךעל
היהודית,החברהשבחייחדשותתופעות

ריקודןדברעלעדותבפנינומובאתלראשונה
גברים,שלבחברתםהמרקדותנשים,של

אכךעלנוסףובתיפוף,בשירהעצמןהמלוות
מחוללותשאותןלראשונה,זאתוגםשומעים,

החתונה,במשתאותהחוגגיםציבורואיתן

מבנישלאמנגניםשלנגינתםלקולמרקדים
לראשונה,זאתגםלמדיםאנווכןברית,

כלומרהכלה,בתמרוקיההתעסקותשבשעת
נתםינגלקולמרקדותהנשיםקישוטה,בשעת

 ,גויםמנגניםאותםשל

הפעולהשיתוףעלברורהעדותלפנינו

ממנהגיהקהילהבנישהושפעווההשפעות

 ,) BERBER (הברבריםשבטיבנישכניהם
התייחסותהיתהלאהאחרוניםשלבחברה
המינים,ביןלהפרדהמיוחדת

למצריםמימון)בןמשה 'ר(ם IIהרמבבהגיע

 jשאימבמנהגיםנתקלהואבער,ך 1156בשנת

 ,הגויםבחוקישמקורםהמקוםיהודילעצמם
אומרם IIשהרמבמהוזהלבטלם,מנסהוהוא

האמורים:החתונהמנהגיאודותעל

II מזהנצולותרובםאםגםישראל,בניונשות

 rבגילבשו[לאוגו'גברכלייהיהלאלאוהעון
מצדבונכשלותהםקצתםהנהגברים],

ותצנוולגויםיתדמושבחופותיהםוזהפתיותם
ותצ)סייףבידהותקחכובעאומצנפתהאשה

יעלהולאהזו,בתוענההאנשיםלפניבמחול

איסורלההותרכלההיותהשמפניהדעתעל
עלסומכיםבהיותםבזהיתנצלוכ IIאחתורה,
שיתנצלוכמונהגוכךלאמרהמנהג
, (5בזולתו II ( 

היהנפוץם, IIהרמבעליושמתריעזהמנהג

להודוועדהתיכון,היםבאיי ,יווןעמיבקרב
לסגולהנחשבזהמנהג ,הגיעהרחוקשבמזרח

ביוםובכלהבחתןהפוגעיםהמזיקיםכנגד
חתונתם,

ובמיוחדאשכנזביהדותהתפתחובמקביל



במסגרתחתןנהמחןלןתהגרמניןת,בארצןת

הנראה,ככלשראשיתסקהילתייס,בתי-מחןל

קהילהכליס-עשרה.השתהמאהבמחצית
לשכןראןלרכןשלעצמהחןבהראתהחשןבה

 .בית-מחןלןתגסנכסיהשארביולעצמה
תנאיהסאלהבתיסשללצמיחתסהגןרס

שלאקהילןת,באןתוהצפןפיסהמגןריס

פרטייס.בבתיסחתןנהטקסיעריכתאיפשרן

עלממןקמיסהיןהקהילתייסהמחןלןתבתי
שאןלמןתכפיממש ,הקהילהבביתרןבפי

שכניהסאצלממןקמיסהיןכאלהריקןד

העיריה,ביתהןאראטהאןזיי,ייבהנןצריס

ביהדןתזכההמחןלןתביתהסיבה.ןמאןתה

(ביתייהאןז-ייטאנץכגןו:שןניס,משמןתבשמןת

המשחק)(ביתהאןזיייישפילהמחןלןת),

העדןיןתלפיהכלה).(ביתייהאןזןייבראןט

מחציתעדלפחןתקייסהיהזהנןהגשבידינן,

השמןנה-עשרה.המאה

מןסדשלקיןמןדבראתהמזכירהראשןו

יהןדהרביהןאיי,בית-חןפהייבפיןשנקרא

גסלמדיסאנןמדברין .) 1217-1150 (החסיד

ןזה .מןסדבאןתןהיהשנהןגהריקןדיההןןיעל

תיאןרן:

החןפהבביתשישבאח,דבחסידייןמעשה

מזכירהיהבמחןלןתהמשןרריסמואחדןשמע

כלעלמנדהןחסידאןתןאזבשירן,היאת

 ) 6פעסיי.(

ליןןבבית-החןפההריקןדיסשאתמסתבר,

בשירתס.משןרריס

בית-המחןלןתבמסגרתהריקןדיןתהתןפעןת

מלפרטוהיריעהתקצרןמגןןנןת.רבןתהין

 ,עתהנעבןר ) 7 ( .שלפנינןהמאמרבמסגרת
אתשליןןנןספיס,מחןלמנהגישללתיאןרס

החתןנה.טקסי

החתןנהטקסיבמהלךהריקןדיסשלחשיבןתס

אשרבריעקבריכיעדרבה,כההיתה

קבעהטןריסיי,ייספרשלמחברן ,) 1342-1270 (

הבאה:ההלכהאתשלןההלכתיבקןדקס

 ) 8לפניהסיי(ןלרקדןכלהחתולשמחיימצןה

מצןןתלכעיוקביעתהמאזהפכהזןהלכה

שלא ,בישראלקהילהאןעדהשאיועשה,
הלשןומטבעכי ,להניחיש .בההחזיקה
שלמסןיסלסןגשיןחדה ,מצןןהייייריקןד

הןרתהבלב,דאשכנזביהדןתהחתןנהריקןדי
בהשעשההראשןושלפנינן.במקןרןלידתה
טקסיבשעתריקןדשלבמשמעןתשימןש,
שלעריכתסמןעדאתצייוןאףהחתןנה

מןליוהלןייעקבירהןאהמצןןהיי,ייריקןדי

הנישןאיסבהלכןת ,) 142 7 1360--ליי(המהרי
הכןתב:שלן,המנהגיסשבספר

מחןלאז[מרקדיס]שמחנגיומקןמןתןישיי

אחרבמןצאי-שבתשעןשיסמה ,מצןןה

 ) 9 (יי.ההבדלה

 ,אשכנזבקהילןתהחברתייסהחייסהתפתחןת

הבדליסשללהיןןצרןתסגסבהכרחהביאה

אןתןתיהסאתנתנןאלה .חברתייסמעמדייס

אנןזאתהחתןנה.שבטקסיהמחןלבמנהגיאף
ישראלרישלמתשןבןתיןמאחתלמדיס

בספרוהמובאת ,) 1460-1396 (איסרלין
סיפןראתקןראיסאנןבןהדשןיי,ייתרןמת

הבא:המעשה

 ,דינריסיבעבןרמשמעןןחגןרהשכרייראןבן

החתןנהבימיבהןיתקשטאןתהשיחגןר

היתההחגןרהבמחןלןתהלךןכאשרבמחןלןת,

שישאלנהאחתבתןלהבקשהמתנין,על

אןביבמחןלןתהיאגסשתלךלה],[שישאילנה

לןלהתקדשתרצהאסלהןהשיבפעמיס.יג

הן,ןהשיבהבמחןלןתןתלךלךאמסרנה ,בה

 ) 10כךיי.(לשסעדיסבפנילהןמסרה

שלכשרןתסשאלתלבירןרלהכנסמבלי

הבחינהמן ,לעילשתןארןהנישואיס

הסיטןאציהאתלעצמנןלבררננסה ,ההלכתית
במקריס .הדבריסמתןךהעןלההחברתית

עצמסלשתףהקהילהמבנינבצרמסןיימיס
תןינאס-שדרשן ,החברתייסבריקןדיס

למעמדשייכןתסימניהצגת-כךזאתלהגדיר
מהסנמנעההסשבלעדימסןייס,חברתי

הצןרך .החברתייסבאירןעיסההשתתפןת

היציאהבשעתכמתןאר, ,יקרהחגןרהבחגירת

נראה .מעמדילסמלהפך ,במחןלןת
 ,החתןנהבנשפיאפילן ,בריקןדיסשהשתתפןת

משגתהיתהלאשידס ,הקהילהמבנינמנעה
 .החגןרןתאןתןאתלעצמסלשכןראןלרכןש

 ,הבחןרממעשההןמזדקרןתאלןעןבדןת

שבלעדיהביןדען,כזאתחגןרהלעצמןששכר

אןתהאצלןהןבמחןל,היציאהממנןתמנע

עצמהלשתףשיכלהמבליבצדשישבהנערה
אשראתלההציעבחןרשאןתןעדבריקןדיס,

 .הציע

המנהגשלמקןרןבזה,המןבאתבתןפעהאןלי

[מתנןת]לייסבלנןתיילצרףבאשכנז,היהשנהןג

גסהחתןנהיןסערבלכלתןמגישהיהשהחתן

לחתןנההכלהןמתנןת ,זהבמצןפהחגןרה

 .כסףמצןפה ,זהמסןגחגןרההןאףכללן

ןכלהחתןלשמח"שללמצןןהעתהנחזןר

שלקיןמהלעיל.שהןבאהלפניהסייןלרקד

מנהגישלשלימהשןרהעמההביאהזן,מצןןה

ייריקןדיהכןללהשסאתשקיבלןמחןל,

בסןףכלל,בדרךנרקדן,אלהריקןדיסמצןןהי.'
-אזכיבדןהחרדיןתבחברןתהחתןנה.משתה

הנישאהזןגאת-לאחרןנהןאףלראשןנה
מנהגשלהתהןןתןמצןןה.שלבריקןדביציאה
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