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היהוךיםבקהילותהמחול

הממלכהבארצות

-ישראלובארץהעותמנית
פריךתכריכצמאת

62 
 ) 1497-1492 (ופורטוגלספרדיהודיירושג

שוניםבשלביםטליה.אייהודישלוגירושם

משמעותילשינויהביאומזרחה,יותר,מאוחר

העותמנית.הממלכהיהודיקהילותשלבחייהן

לשמורניסתההמגורשיםמקבוצותאחתכל

במסגרתוהתרבותי-חברתיהדתיייחודהעל

עלגםכךובתוך ,נקלעהשאליההקהילתית

בארצותאמונההיתהעליהםהמחולחיי

אתלכפותאף ,בידההדברעלהואםמוצאה.

שבקרבםהקהילהאנשייתרעלמנהגיה

היאלכךביותרהבולטתהדוגמא .התיישבה

ארטאבקהילתהמחולחיישלהתפתחותם

הדתיהממסדאתשהסעירהביוון),(שבאפירוס

בשליש ,ואיטליהטורקיהיוון,שליהדות

 .השש-עשרההמאהשלהראשון

אנוהמעשהשלביותרהמפורטהתיאוראת

דודריאלארטאיהודי'שלבפנייתםמוצאים

בידינו .)-1530בנפטר(המהרד",ךמקורפוהכהן

מבניחלקשלהריקודיההווישלמלאהתמונה

לשון .בקהילההמחלוקתאתשעוררזו,קהילה

בכלורעאחלהשאין,ך"המהרדאלהפנייה

כדלקמן:הרבניתהספרות

בעיר(קהלים)כנסיותבתיגיאםרבינויייורנו

הנשיםעםהריקודבענייןתקנהתקנואחת

שהיוהמכועריםשהדברים .משום ,הנשואות

המחולכאלוכמעט ,במחוליוםבכלעוברים

הבחוראומרשהיה .זנותשלקובההיתה

איני ,לאויאםפלוניתליהביא :המחוללמסדר

איובשבתכןאומרתהיתההיאכןוגםמרקד.

שלבעלהכי ,המחולבתוךבלבולאירע[חת]

פלוני!עםתרקדיאל :לאשתואמרבחורה

,ונעשהעמומרקדתבעלהמצאהכךואחר

גויים.שלבערכאותהדברשהגיעעד ,בלבול

מזההיוצאתהפירצההקהילותובראות

מניןברובגמורחרםושמוותקנועמדוהריקו,ד

שלאשאפשר,החומרותכלעםבניןוברוב
ואםבתועםואבאשתועםאישאלאירקדו

זותקנהותתקייםאחותועםואחבנהעם

 ) 1 (שניםי.'לשלושקרוב

הריקודיםהיוהדתיהממסדאתשקומםמה

גבריםעםנשואותנשיםשלובעיקרהמעורבים

שללערכאותפנייהשגררו·בעליהן,שאינם

כשלעצמו.חמורדבר ,גויים

יימסדרשכונתהאישיותידיעלנוהלוהריקודים

וניהולבהדרכההצטמצםלאתפקידו '.המחולי

שלסידורגםכללאלא ,עצמםהמחולותשל

אלהשירותיועבור .בקשהפיעלרצויהזוגבת

אחרת ,הנראהככל ,תמורההמחולמסדרקיבל

 ,"בחור"השלהאיוםפשראתלהביןקשה

 .כללירקדלאהואבקשתותתמלאלאשאם

שמפגשיכ,ךעלגםמצביעשלפנינוהמקור

המעלהדבר ,השבתביוםגםנערכוהמחול

איננועליההמוסיקלי,הליווישאלתאתכמובן

היולכתמרחיקותהשלכותתשובה.מקבלים

רבותבקהילותהמחולחייעלארטאלאירועי

 ) 2 (באזור.

הממלכהבקהילותגםישראל,קהילותכבכל

מרכזימקוםהחתונהטקסיתפשוהעותמנית

ריקודיםהחברתיים-תרבותיים.החייםבמרקם

הממסדאתאחתלאהביאושוניםמריקודים

 ,לחיובגםאךלשלילהגםלהתערב,הדתי

מןמעטלאהיהבכך .המחולממנהגיברבים

בקהילותביטוילידיהדברבאבמיוחדהחידוש.

בהןהפכוואיטליהפורטוגלספר,דשיוצאי

דומיננטי.חברתילמרכיב

מוצאיםאנושבהם ,הראשוניםהמקורותאחד

הואקושטא,בעירהמחוללחייהתייחסות

רבה ) 1540(נפטרהלויבנימיןרישלתשובתו

שללפנייה ,הקהילהשל(הרומאי)הרומניוטי

שהובאענייןבאותואליו,ארטאקהילתאנשי

אתנסעלומעלהמפרטהואבתשובתו .לעיל

םיהנוגד,שלובקהילתוהנהוגיםהמחולמנהגי

דבריו:ואלהארטא,אנשישלאלהאת

אסירהכולאדזמראכשעריםנודעמנהגנוואנויי

תצאלאוהכלה ,מהביתחוץזמרכליבכלק

זמרכליוכלותופים,נשיםנכך!]בחמישהאלא

לנואסורים ,בביתאפילוהישמעאלים,של

 .הברהקוללהםשאין ,ונבלבכינוראלא

מימירבותמשניםגדולחרםובמחולות

עםאישיכנסשלאהתורהמוריהקדמונים

שנהשתים-עשרהבןנערואפילו .כללהנשים

התקנהוזאת .כללנשיםבמקוםיחול[לא]

התקנותכלכמוישראלבכלפשטהבפרט

לבאיםבין ,לתושביםביןהגאוניםשתקנו

ואיןבהינומאיוצאתואיןבמחולפרץאין ,מחוץ

 ) 3 ( '.יברחובותינובתופיםצווחה

מרכיביםשנישלבמקומםדןשלפנינוהמקור

מימיםחרם .והמחולהנגינה :זוחברהבחיי

נשיםביןמעורביםריקודיםעלאסרימימה

-שתיםבנינעריםעלגםחלהאיסור .וגברים

לאיסורחשובהתוספתשלפנינובתקנה .עשרה

הבאיםעלוהןהעירתושביעלהןאכיפתו :זה

עלגםזותקנהלכוףבהחלטה .מבחוץאליה

למצבמרמזיותראוליישהחוץמןהבאים

מגורשישלבואםעםשנוצר,החדשהחברתי

בעלשהובאוהיהודים .ושל ,ופורטוגלספרד

אתליישבהעותמניתהאימפריהמרחביכורחם

קושטא.

למעשהנגעעתהזהעליושעמדנוהמקור

בטקסימקובליםהיותרמהמנהגיםבשניים

 :הדיבוראתמעטנרחיבאודותםשעל ,חתונה

והנגינההחתונהביוםחתנהלביתהכלההובלת

ישאלהנושאיםעל .השוניםהחתונהב\וקסי

בנבנשתחייםירשלכתביו-חשובמקורבידינו

יימצווההטור,דבריעללמשלכך .) 1675-1603 (

מביא ) 4 ( ,בפניהם"ולרקדוכלהחתןלשמח

 :קושטאעירומנהגאתהוא

ובכינורבתוףמנגניםלהביאפשוטייומנהג

העםוראיתי ,וכלהחתןלשמחועוגבמינים

תוךאבלשםכשישבקושטא,עכשיונוהגים

מנגניםמביאיםשאיןולכלהלחתןקרובשנה

חתןשמחתידחווהיאךסמךלהםשאיןויראה

מלפניהמתאתמעביריןהאבל?מפניוכלה

י(הה"יבניבחופתסמכתיזהועלהכלה

תוךאשהונשאתמ"האמושמתהישמרהו)

 ) 5 (מנגניםי.'והבאתישנתה

לבתולה,אלמןבנישואיהדןאחר,במקור

שנהוגיםמחולמנהגישלשלמהשורהמובאים

שם:נאמרהחתונה.בטקסיהיו

רוציםהכלהוקרוביבתולההנושאאלמןיי

בתוףבעלהלביתאביהמביתהכלהלהןליך

מןחהןהבעלהבתולןת,הבנותכמשפטוכינור,

בצאתהאבלאביה,בב'תבשמחהשירבווטוען
רוצהאינןןהואברשותוהיאהריאביה,מבית

שמנהגכיווןאלמן,שהואמפניבשמחהלהרבות

מביתלצאתהנישאןתהבתןלןתהארץבנות

יכולהבעלאיןובכינורותבתןפיםאביהם

 ) 6 ( '.ילעכב



 .איזמירשלידתירייאבעירניתנהדומהתשובה

האלמןאתבנבנשתחייםהרבהכריחשם

מנהגיכלאתככתבםולקייםלערוךהסרבן

הדברים:לשוןוזההטקס.

ובמחולותבתופיםלצאתהעירדמנהגדכיווןיי

גםהוא(הדאג"כה"היורדתואינהעמועולה

בתופיםולטפחלרקדהעירמנהגאםכן)

ראשוןובלילהנישואיןבעתובמחולות

קרוביאםהבעל,בביתוהכלההחתןשמייחדים

דכיפינןהבנותכמשפטלהשיעשורוציםהכלה

 ) 7 (בביתוי'ואפילולבעל[כופים]

היאהחתונה",יישבתטקסיתפשומיוחדמקום

 .הנישואיםיוםשלפניהשבת

לשמחהמצווהשלביצועה

כללזובשבתוכלהחתן

שלהיתרביןונגינה,מחולות

ואףמבני-ברית,שלאמגננים

מנגניםחבורותלהקמתגרם

עלשלקחויהודים,ומחוללים

 .המצווהאתלבצעעצמם

מצדההתראותכללמרות

השבתחילולעלהרבנים

יכלולאהםלהיגרם,שעלול

עצמםופתרולתופעה

הנחייבנוסחה:רביםבמקרים

שיהיומוטבלישראל,להם

מזידיםי.'יהיוואל ,שוגגים

היתהבמנהגיהדופןיוצאת

והמחולליםהמנגניםחבורת

בקהילתשקמההיהודים,

השמונה-עשרה.במאהאיזמיר

בשםשכונתהזו,חבורה

למטרהלהשמהיידנסיה",

היוחבריהחתונהי.'שבתיימצוותאתלקיים

בפניולרקדלשוררלנגן,חתונה",ב"שבתבאים

איזמיר,קהילתשלרבניה .וכלותחתנים

היוהתשע-עשרה,במאהזולתופעהכשנדרשו

אשכנזיאברהםנסיםהרבבדעותיהם.חלוקים

היוהאלההחבורותשבניקבע, ) 1860-1789 (

מעשיהםשעשואלהים",יראהאמתייאנשי

אומרתשובתובסוף .פרסלקבלמנתעלשלא

הרב:

שהריבעבירה,הבאהמצוהלכאורהדהוייידאף

זה],כל[ועלועכ"זכנודעאסורהקולהשמעת

וכלהחתןשמחתשלגדולהה.מצוולקייםכדי

 ) 8 ( '.התירוי

 ,) 1869-1788 (פלאגייחייםהרבלרבנות,שותפו
שאףואףלתופעהשהתנגדזאת,לעומת

אורחאואגבמקורהאתלבררניסהלבטלה,

החבורות:שלפעולתןדרךאתתיאר

[מדקהילתק"מדמיוחדיםאנשיםבאיםיי

ומניחיםבצדק][יכוןיב"ץאדנסיהקודש]

עליהומכיםנחשתשלגדולהעריבהלפניהם

 ) 9 ( ". ...שירקוללהשמיעבכפות-עץ

עליויידנסיה",השםבמקורגםכאןנדוןלא

 ) 10 (מיוחד.במאמרבהרחבהעמדתי

א(-'שרארץ'הוך'תקה'(ובהפחו(חוו

שהתהווהמחולחייאתלסקורבבואנו

מקורותבידינו ,ארץ-ישראליהודיבקהילות

נרכהעדשהיוהרבנייםהמקורותעלנוספים

הבאים:הספרותייםהמקורותוהם ,לרגלינו

הזיכרונות.וספרותהאגרותספרות

באורחהמקובלים.הםאכזבולאנוסףמקור

שהתנועה ,רביםמנהגיםהונהגוחייהם

עליהם.התלווממששלריקודיםואףהריתמית

ביןקיימותמחולמסורותהיודנאמקדמת

היהודיםאצלבמיוחד ,ארץ-ישראליהודי

גםחלקנטלובהםהארץ,יושביהמסתערבים

המרכזיהמקוםמסביב.הארץיושביאחיהם

ברשמעוןירשלקברןהיהבארץלהתכנסותם

בעומר.בלייגשבמירוןיוחאי

וןירבמבעומרגיילולתילבהחסידיסייקודי

לידה"זייארות"היוהמסתערביםמנהגיבין

 ,וה"חלאקה"ההדלקה"ייטקסי ,קדושיםקברי

 ,המקובליםחכמידעתעלמקובליםהיושלא

דבריםשלבסופםאך ,לבטלםניסואףוהם

אלהמסורותעברומהם .על-ידםאומצו

הריקודיםמגווןהחסידים.דרכם,לממשיכי

המרכזיותבהדלקות ,בעומרגיילבחגיגות

החלרחב,הואבארץ,מהלכיםשקיבלו

ריקודיואףהדבקותכגוןהמזרחיים,בריקודים

שתקצר ,החסידיםשללריקודיהםועד ,החרבות

 ) 11 (מהכילם.היריעה

מקוםהריקןדתפש,בעומרגייללהילולותנוסף

ביןהמקובלים.חבורותבקרבביותרנכבד

לקהילותונשלחוהכתבעלשהועלונוהגיהם

מוצאיםכמוהם,לנהוגבקשהבצירוף ,ישראל

בראשוןלענייננו.ישירותהמתייחסיםשניים,אונ

קוראים:אנו

מ"צבכלשהולכין ,מעשהואנשיחסידיםישיי

 ."הכלהעםחתןעללשוררשבת][מוצאי

 :קוראיםאנוובשני

תורהשמחתלילכלשהולכיםמשמרהישיי

הכנסת][בתיכ"בהבכלולרקדולזמרלשורר

ס"תי.'לפני

גםרבותבקהילותהתפשטהראשוןהמנהג

יסודוהשני,לנוהגאשר .לארץ-ישראלמחוץ

יישערבספרקוראיםשאנוכפי ,הקדושבאר"י

 ,) 1620-1543 (ויטאלחייםירלתלמידוהכוונות"
כדלקמן:הכותב

להקיףזהיבדברמאודנזהרז"ללמוריוראיתייי

ןלשןררולרקדלאחריןאןלפניןאןת"הסאחר

תפילתאחרין"טמןצאיבליליכןלתןבכללפנין

שהלךין"טמןצאיבלילראיתיןגם ...ערבית

ומצאלדרכןןהלךהקפןתזיןהקיףאחרלב"ה

ןהקיףבהקפותשנתאחרןאחרתהכנסתבית

 ) 12 ( 'עמהםי

מנהגלמעשהנןלד"יהארשלזהממנהגן

תןרה,שמחתיוםמוצאישלהשניותההקפןת

עדןתבכלהשונים,ריקןדיועלהיום,עדהקיים

ישראל.

הרבידיעלאיזמירבעירעןדשהןנהגשנימנהג

 ,) 1744-1660 ( ,אבואלעפיהחיים
ביתשמחתחגיגותהיה

הרבשקבעבתקנההשואבה.

קוראים:אנןקהילתולבני

חש"משבלילותלהם,ייתיקנתי

סוכותשלמועד]של[חולו

זכרהשואבהביתשמחתשיעשו

רבןתנרןתןידליקןלמקד[ש]

שתיכמןןינגנוהכנסתבבתי

זקניםוירקדופזמוניםשעות

עןשיןהיןכאשרמעשהןאנשי

 ) 13 ( ". ....במקדש

עםאבואלעפיהחייםירבעלות

בשנתלארץןתלמידיןמשפחתן

היהודיהיישןבלחידןש , 1740

חדשהמסןרתהגיעה ,בטבריה

בארץ.מהקהילןתלרבןתזו

זהמנהגשללהתקבלןתןעדןיןת

על . 1742משנתכברישנןבארץ

בביתשבןצעהכפיזן,חגיגה

אנו ,ירןשליםמקןבלישלאל"-ביתייהכנסת

 :כדלקמןזהכנסתביתמנהגיבקןבץקןראים

בלילןתהשןאבהפיתלשמחתזכרייעושים
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הררי.רוניהפלסטיתאמנות

 1920-1964ושואבאווהאמנותהמחוואשות

-מאלף"מידעמעטלאבהשישזוטא"אנציקלופדיה
עיניים"-בכיליוןזהלספר"חיכינו"העיר",ז"ל,לוסקיחזי

ותרנות,החינוןנמשרךהמחולעלהמפקחזאל,חרמוןשלום

עודוכיסוףזהבספררואהשאינןמקוה"אני
מןמקיף,מידעמוסרהחלוםעםלרקוד ...נטויהידן

בתילכלבסיסילימודחומרישמש'זהשספרהראוי
לוי-ארגוןחסיה 'פרופ-למחול"הספר

הכרמלהיד 820ת.ד.אשל,ריתלהזמנות:

 04-246093סל. , 34987חיפה

משליחכיללש"ח 45המתיר:

מחוללעיניינירבעוו


