
בשמחת תורהו ט" בשבת ויובענין ריקודים  
  ו"שמיני עצרת תשס

   :לו ביצה 'מס משנה#1 
 לא: שבות משום הן ואלו. טוב ביום עליו חייבין - בשבת, מצוה משום, רשות משום, שבות משום עליו שחייבין כל. משנה
: רשות משום הן ואלו. מרקדין ולא, מספקין ולא, מטפחין ולא, המים פני על שטין ולא, בהמה גבי על רוכבין ולא, באילן עולין
 מגביהין ולא, מחרימין ולא, מעריכין ולא, מקדישין לא: מצוה משום הן ואלו. מיבמין ולא, חולצין ולא, מקדשין ולא, דנין לא

  . בלבד נפש אוכל אלא לשבת טוב יום בין אין. בשבת וחומר קל, אמרו טוב ביום אלו כל. ומעשר תרומה
 

   .ל הביצ 'מס#2 
 אמרינן ולא, הכי דעבדן חזינן דקא והאידנא, מרקדין ואין מספקין ואין מטפחין אין, תנן: לאביי חנין רב בר רבא ליה אמר
  . מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב, לישראל להם הנח, אלא...מידי ולא להו

 
  .שם ל י"רש#3 

    לזו זו ידיו - מטפחין
  ירך על כף - מספקין
  ).ב, לו/ ביצה /לקמן (משילין בפרק, שיר כלי יתקן שמא גזרה, שבות משום נאסרו וכולם, רגלב - מרקדין

 
  ה תנן"שם ד' תוס#4 
 שייך שיר כלי לעשות בקיאין שהיו בימיהן דדוקא שרי לדידן ומיהו שיר כלי יתקן שמא י"פרש - מרקדין ואין מטפחין אין תנן

  .למגזר שייך ולא שיר כלי לעשות בקיאין אנו אין לדידן אבל למגזר
  

   שיד סימן תשובה שערי - הגאונים תשובות#5 
 דבר תורה ספר לפני ולעשן הכנסת לבית ובשמים' מוגמראו להביא לחג שמיני ספק תשיעי ביום מקומנו בני נהגו וששאלתם

 מת לענין אלא קולא בו ןאי ספק שהיה י"אעפ כראשון דבר לכל ט"י הוא' ב ט"י שכל לפי שאסור ראינו כך. אסור או מותר זה
 בשעה זקנים כמה אפילו שמרקדין אצלנו רגילין אחרון שהוא זה שני ט"ובי שנוי אין דבר בכל אבל בלבד בו שמתעסקין
  : אסור הכל דברי לגמרי אבל התורה לכבוד בלבד זה ביום היתר בה ונהגו הוא שבות משום שזו אלא לתורה קלוסין שאומרים

  
   שלט סימן םחיי אורח יוסף בית#6 
 וכתבו שיר כלי יתקן שמא) שם (בגמרא טעמא ומפרש:) לו ביצה (משילין בפרק משנה. מרקדין ולא מספקין ולא מטפחין ולא

 שייך שיר כלי לעשות בקיאים שהיו בימיהם דדוקא שרי לדידן ומיהו) תנן ה"ד. ל שם (יין כדי המביא פרק בריש התוספות
 על שאף אמרינן.) ה (דביצה קמא דבפרק גב על ואף. ל"עכ למיגזר שייך ולא שיר כלי לעשות ןבקיאי אנו אין לדידן אבל למיגזר

 מצויים נחשים שאין לפי האידנא דשרו מגולים למשקין ליה מדמו התוספות הגזירה נתבטלה לא הגזירה טעם שנתבטל פי
 שביום האי רבינו בשם) ב ענף(' ט בשורש ל"ז קולון י"מהר וכתב): חדא ה"ד. לה (זרה דעבודה' ב בפרק ל"ז הם שכתבו כמו

 משום אלא ביה דלית כיון התורה כבוד משום היתר בו דנהגו דתורה קילוסים שאומרים בשעה לרקד מותר תורה שמחת
 נמי התורה כבוד בלא כן דאם התוספות שחילקו כמו דידן ליומי התלמוד חכמי ימי בין חילוק ליה דלית מדבריו ונראה שבות
 : בכך חילקו ולא דבריהם שסתמו הפוסקים דעת שהוא נראה וכן לרקד שרי הוה

  
   ג:שלט ח"או ע"שו#7 
 באצבע להכות' ואפי. שיר כלי יתקן שמא גזירה, מרקדין ולא, ירך על כף להכות מספקין ולא, כף אל כף להכות מטפחין אין
 כל, שישתוק כדי בזוג בו לשחק או, לתינוק זבאגו לקשקש או, המשוררים כדרך אחת כנגד אחת או, הלוח על או, הקרקע על
 מחינן ולא האידנא ומרקדין דמספקין והא: הגה. מותר, יד כלאחר ולספק; שיר כלי יתקן שמא גזירה, אסור בו וכיוצא זה
 ןיתק שמא למגזר וליכא שיר כלי בעשיית בקיאין אנו דאין, שרי הכל הזה דבזמן א"וי. 'וכו שוגגין שיהיו דמוטב משום בהו
  ). יין כדי המביא פרק סוף תוספות (בכל להקל נהגו זה שעל ואפשר הוא שכיח דלא דמלתא שיר כלי

  
   א:שלט אברהם מגן#8 
  ):י"ב ק"מהרי (תורה בשמחת לרקד מותר התורה ולכבוד - מרקדין ולא א
  

   ח:שלט ברורה משנה#9 
 משום אלא בזה דלית כיון התורה כבוד משום תורהד קילוסים שאומרים בשעה לרקד מותר תורה שמחת וביום - מרקדין ולא

 ולא וריקוד טיפוח אלא להתיר כדאי אין התורה לכבוד וגם אסור ה"אפ בנשואין כגון מצוה של שמחה בשאר אבל שבות
  ]:אחרונים [דאסור שיר כלי שאר ש"וכ וזגים בפעמונים קשקוש

  
  כט' א ס"ת מנחת אלעזר ח"שו#10 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  



   כי) ה (ה"ד כב סימן ח"או - ג חלק אומר יביע ת"שו#11 
 עדיף לא מ"מ, מצוה של כשמחה הוי חסידים דלגבי דיליה כל ליה יהיבנא אי דאף. בזה להקל להורות אין שלמעשה נ"ולפעד

 ירוהת התורה בשמחת ורק, בנישואין' אפי לרקד שאסור, )ב"סק שלט' סי (ז"הגר ע"בש ומבואר, וכלה/ חתן /חתו משמחת
 בשבת שמחה בסתם להקל תיתי מהיכא כ"וא). ח"סק (ב"המשנ פסק וכן. ש"ע). א"סק א"א (ג"הפמ כ"וכ. ש"ע. התורה לכבוד

  . שמחה ולא עונג אלא בו מצינו דלא בשבת וביחוד...כ"חו משמחת יותר ט"ביו או
  

   כלל קנג )ב"ח(ספר חיי אדם # 12
א היה מקיף שבע פעמים "והגר. ונוהגין במדינות אלו להוציא כל ספרי תורות שבהיכל ומקיפים את הבימה ואומרים שירות

והיה מקיף ומרקד לפני , והאדרת והאמונה כמו שנדפס במחזורים, ינוקכ אתה הוא אל"ואמר הנוסח שנדפס בסידורים ואח
  . ת בכל כחו"הס

  
   34' ב העי' מועדים פהליכות שלמה ' ס# 13
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1718-1790דוד שמואל פארדו ' ר( יט סימן ח"או חלק לדוד מכתם ת"שו# 14
 רצון לעשות ושמחים ששים תורה שמחת יום דהיינו חג של' ט ביום בידיהם אבותיהם מנהג שראאי הלא הזאת בעיר שאלה
 ש"פאנדירי שקורין שיר בכלי ולנגן אלקינו תתור והמתחיל המסיים החתנים ולפני ת"הס לפני ולכרכר לפזז מרבים קונם

' עת הנה כי שאלו עוד ד"ותקכ ט"ושל ח"של' סי/ ח"באו /ע"בש' וכדאי שבות משום בדבר שיש מנהגא מבטלין אי נשאלתי
 השמחה ולרבות ט'בארו הנקרא השרפה/ מאבק /מעפר מלאות וקשורות כרוכות ניירות מיני מויניזייא מביאים מקרוב' חדשי
 את רואים העם וכל למרחוק שטר לכל דנורא זיקין ואפיק מאיליו והולך ונבער העיר בקצה האש קצת מבעירים התורה לכבוד
 בהא איכא אי ונחקורה דרכינו נחפשה לבי אמר לכה. לתתא דנפלי עד סובב סובב ואזלי מתמן דנפקי דנורא וזקיקין הקולות

  . לא או בהו מחינן ואי איסורא צד
 דברי בנגינות למנצח המנגן כנגן בשמחה וישישו ם'אלקי לפני יעלצו ישמחו הוא ותיקין מנהג המנהג כי' שלי להם והנח...

 הכ"בב בכלי' שיר לכם יהיה השיר זאת גם ואף דוקא בתשיעי אלא להקל' נקטי דלא למיקם תהא דא ברם. כדרבונות חכמים
 החתנים בבית לנגן מפנים חוץ למדין אין ואמנם. חייםב נפשינו להשם ולקלס להלה לרומם להלל להודות ת"הס בפני לבד
 הן קדושים' יש וכל בכבוד חסידים יעלזו כדאמרן תורה כבוד משום אבל. הדבר ישתקע עבדי כדהוו' הנשי בבית ש"וכ

  . עד לעולם איכא ימים אורך בה למיימינים
  

   ב:שלח ח"אוע "שו# 15
 אבל, וכלה חתן כבוד משום שרי, שיר הכלי לתקן ם"לעכו לומר' ואפי: הגה. בחופות שיר בכלי לנגן ם"לעכו לומר מתירים יש
  . ורקוד טפוח לענין זה שאחר' בסי שיתבאר מטעם, להקל נהגו הזה בזמן ומיהו). משילין פרק מרדכי (אסור, ה"בלא

  
   י שם ברורה משנה# 16
 שבאין לא אם לנגן י"לא לומר אפילו סורא תורה בשמחת או מילה בסעודת כגון מצוה של שמחה בשאר ל"ר - ה"בלא אבל

 ועיין י"א י"ע התפלה בשעת ועוגב במנים לנגן שאוסר ט"נ סימן א"ח א"מהרי ת"בשו ועיין ש"מע אותם שהכינו או מעצמן
  :היתר שום אין בשבת ובפרט התפלה בשעת נ"בבהכ לנגן בחול אף לאסור ראיות שהביא ו"פ סימן ששי חלק ס"ח ת"בשו

  
  ] ח [הסוכות חג הלכות) מנהגים (ל"ימהר ספר# 17

 משום ביה ולית, טוב יום לשמחת הוא יפה מנהג תורה בשמחת אש ומבעירין רבה הנערים שנוטלים מה ל"סג י"מהר אמר
 פ"אע אסורה אינה ההבערה וגם, לבנות מנת על הסותר אך לחייב סתירה מתקרי דלא הסוכה בנין סותרין אם אהל סתירת
 אבותינו ומנהג, דאורייתא בלבד ראשון ט"ויו ירחא בקביעות בקיאים דאנו משום דאורייתא איסור בה ןדאי היא לצורך דלא

 ד"ב אין נבילות האוכל קטן כמו להפרישן מצווין אנו ואין הקטנים אם כי זאת עושין דאין ועוד. שני ט"יו לעשות בידינו
 בני אבל. סעודה במקום אלא קידוש דאין ג"אע כ"בבה קידוש של יין לשתות לקטנים ם"מהר התיר וכן. להפרישן מצווין
 יסתור שלא בידו בחורותיו בימי מוחה היה ל"סג ם"מהר שאביו אמר וכן האש ולהבעיר לסתור זאת שעושין כדין שלא מצוה
 נהנה והיה שמח היה מאד ל"סג י"מהר ץ"אמ ראיתי - באומרים המלקט - ואני. [תורה בשמחת האש יבעיר ולא סוכה שום

 בעצמו והוא, מדורה ולעשות עצים ולהביא הסוכה עצי - לגזול - לסתור לבית מבית תורה בשמחת רצין הנערים כשרואה
  ]. ברצון להם לתת רצו שלא מהעצרנים לגזול והסיתם מסוכתו לקחת הניחם

  
   טו:ח ולולב סוכה' הל ם"רמב# 18

 להפרע ראוי זו משמחה עצמו המונע וכל, היא גדולה העבוד, בהן שצוה ל-הא ובאהבת המצוה בעשיית אדם שישמח השמחה
 לעצמו כבוד וחולק דעתו המגיס וכל, לבב ובטוב בשמחה היך-אל' ה את עבדת לא אשר תחת )כח דברים( שנאמר ממנו

 גופו ומקל עצמו המשפיל וכל. מלך לפני תתהדר אל ואמר שלמה הזהיר זה ועל, ושוטה חוטא אלו במקומות בעיניו ומתכבד
 שפל והייתי מזאת עוד ונקלותי )'ו' ב שמואל( אמר ישראל מלך דוד וכן, מאהבה העובד המכובד הגדול הוא אלו קומותבמ

  .'ה לפני ומכרכר מפזז דוד והמלך )'ו' ב שמואל( שנאמר' ה לפני לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואין, בעיני
  
  
  
  


