
        עתיד עם ישראלעתיד עם ישראלעתיד עם ישראלעתיד עם ישראל
) ' ט�' פרק י" (לנו' כי חג ה...בבנינו ובבנותינו, בנערינו ובזקנינו נל�"

 � כא� לפרעה ואומר המשה רבינו קור": ישמח משה"בעל , העיר על כ�

לכאורה מה ". לנו' כי חג ה: "ומסיי� בנימוק.." בנערינו ובזקנינו נל�"

ונראה לומר כי קיי� קשר הדוק בי� ? הקשר בי� תחילת הפסוק לסופו

 א� –" בנערינו ובזקנינו נל�"שא� מקויי� בנו . תחילת הפסוק לסופו

הנוער הול� יד ביד ע� הזקני� וממשי� בגאו� את השולשלת המפוארת 

כי בדר� זו מובטח כל , "לנו' כי חג ה: " ראוי לומר על כ�–של האבות 

  .כיחידי� וכלאו��עתידינו

בבני ' ל מייסד ישיבת פונובז"פע� רבי יוס% כהנמ� זצבעניי� זה אמר 

כי כל העתיד של ע� , "בבנינו ובבנותינו"משה מדגיש כא� במיוחד : ברק

   .ישראל תלוי בדור הצעיר

        גוהוגוהוגוהוגוהותחתחתחתח    עולםעולםעולםעולםחוקת חוקת חוקת חוקת 
א� רואי�  )יד�יב" (לדרתיכ� חקת עול� תחגהו' וחגת� אותו חג לה"

, ות חומרית משעבוד גופניאת חג יציאת מצרי� רק מתו� השתחרר

�שאי� כל טע� לחוג את החג זה בשעה שנתוני� שוב , יכולי� רבי� לטעו

אול� כאשר רואי� את יציאת מצריי� . בגלות ומשועבדי� תחת הגויי�

שחילצנו הש� יתבר� מתו� , בתור השתחררות הרוחנית של הע�

תו לקח אותנו לו לע� סגולה והישרה עלינו את שכינ, טומאת מצרי�

אפילו כאשר אנו שוב ,  אזי הרי חג יציאת מצרי� הוא חג נצחי�וקדושתו

  .משועבדי� בגלות

 א� תחוגו את החג בתור –" ' וחגות� אותו חג לה: "זוהי שאמרה תורה

 �"חוקת עול� תחגוהו"אזי , ותראו את אופי הגאולה רוחני שבו' חג לה

  )מש� חכמה. (ואפילו בתקופות הגלות הקשות ביותר

            למשקוףלמשקוףלמשקוףלמשקוףלהגיע להגיע להגיע להגיע 
" ולקחת� אגודת אזוב וטבלת� בד� אשר בס% והגעת� אל המשקו%"

, זוב הזהו כשאת� נתוני� בשפל המצב כדוגמת האאפיל )'כב–' יבפרק (

א� מאוחדי� ומלוכדי� את� באגודה אחת וג� מוכני� את� להקריב 

 אז עשויי� את� להגיע �" וטבלת� בד� "�את דמכ� למע� היהדות

  )נחמד מזהב"... (והגעת� אל משקו% "�למעלות גבוהות ביותר 

        פסח על הפתחפסח על הפתחפסח על הפתחפסח על הפתח' ' ' ' הההה
ה "לפי פשט הפסוק הכוונה היא שהקב) 'כג' יב" (על הפתח' ופסח ה"

  . המזוזותיפסח על הבתי� בה� יש ד� על המשקו% ועל

אלא א� יש , לעול� אי� מושיעי� לו לאד� מהשמי�. אול� יש בזה רמז

פתחו לי פתח כחודה של מחט ואני "כאמור . בו התחלה של תשובה

  " אפתח לכ� פתח כפתחו של אול�

אול� כא� כשבני ישראל היו שקועי� במצרי� בטומאת הגלות ולא 

 על פי כ� חמל א%, ולא נפתח שו� פתח, הייתה כל התעוררות מצד�

מבלי , יתבר� והוא פתח בפניה� תחילה את פתח הגאולה' עליה� ה

  .להתחשב בעובדה שה� לא פתחו אפילו פתח כחודה של מחט

י "על הפתח שהיו בנ' פסח ה" על הפתח' ופסח ה"דבר זה רמוז בפסוק  

 )מעיינה של תורה בש� בוצינא דנהורא. (צריכי� לפתוח תחילה

מראה לחבירו כאילו הוא ש חלקות דעת הבריות בדברי אתלגנוב אסור 

בעל הבית הפותח לעצמו בקבוק יי� מובחר ואומר לאורחו לכ� , אוהבו

וא� האורח חביב , הרי זה גונב דעתו, שלכבודו פותח הוא בקבוק זה

  עליו והיה פותח ג� בשבילו מותר

לו סוחר שעושה הנחות לכלל הצבור ואומר למכירו הקונה אצלו שבשבי

  .שיחזיק לו טובה בחינ�, הרי זה גונב דעתו, במיוחד עושה הנחה זו

כגו� לפני (פוליטיקאי� ואנשי צבור העושי� עצמ� אוהביו של אד� 

גונבי� ה� בזה דעת , ומבטיחי� הבטחות שאי� בדעת� לקיימ�) בחירות

  .הבריות א� על פי שרבי� אינ� מאמיני� לה�

 אואות כפיי� הא� יש מקו� להתיר בזמ� הזה מחי ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  ?ריקודי� בשבת

אי� מספקי� ואי� מטפחי� "הובא : במשנה ביצה לו ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

ובגמרא ש� הובא שהטע� ". קל וחומר לשבת, ואי� מרקדי� ביו� טוב

  . לזה משו� גזירה שמא יבוא לתק� כלי שיר

וכ� כתבו . ש והמאירי ש�"% והרא"רבינו חננאל והרילהלכה כ� פסקו 

� בפרק "הרמבלהלכה וכ� פסק '  חלק בוהאור זרוע', ה חלק ג"הראבי

ת "ובשו, ' סימ� סב"תרומת הדש�"ת "ובשכ� פסקו ו , מהלכות שבת'כג

  .ועוד' ש טרו ש"י קולו�"מהר"

 שדווקא בימיה� שהיו בקיאי� כתבו. ביצה לבמסכת אמנ� התוספות 

אבל בזמ� הזה אי� אנו , יש מקו� לגזור בטיפוח וריקוד, לעשות כלי שיר

  . אי� לגזורלכ� ו, בקיאי� לעשות כלי שיר

אי� : "  סעי% ג פסק בזו הלשו�'מר� בשולח� ערו�  אורח חיי� סימ� שלט

ולא , ולא מספקי� להכות כ% על יר�, מטפחי� להכות כ% אל כ%

  ".גזירה שמא יתק� כלי שיר, מרקדי�

ומה שמספקי� ומרקדי� בזמ� הזה ואי� אנו : " כתב על כ�א בהגה"הרמ

ויש . היו מזידי�משו� שמוטב שיהיו שוגגי� ולא י, מוחי� ביד�

. אומרי� שבזמ� הזה הכל מותר מפני שאי� אנו בקיאי� בעשיית כלי שיר

ואפשר , שדבר שאינו מצוי הוא, ואי� לגזור משו� שמא יתק� כלי שיר

  . "שעל פי זה נהגו להקל

וא� יש , נראה שלפי טעמו הראשו� יש לאסור טיפוח וריקוד ג� בזמנינו

אז יש להודיע� האיסור , נוכיח אות�ספק בדבר שמא ישמעו לנו א� 

, א" לפי הטע� השני שכתב הרמול� א.כדי להפריש� ולמנע� ממנו

אפילו א� יש ספק שיקבלו ממנו אינו צרי� להוכיח� כיו� שיש לה� על 

נראה , "סת� ויש הלכה כסת�"ומכל מקו� לפי הכלל . מה שיסמוכו

סברת ו, שהרי הביאה בסת�, א כסברה ראשונה להחמיר"שדעת הרמ

� "וכמו שכתבו הש, והלכה כסת�, התוספות הביאה בש� יש אומרי�

והפרי מגדי� . ב"בכללי הוראות איסור והיתר ביורה דעה סימ� רמ

  .בהקדמתו ליורה דעה

 כתב להתיר טיפוח וריקוד "מנחת אליעזר"ת "הגאו� ממונקשט בשו

של , הרבע "אול� בשו, ט כפי שמותר בשמחת תורה לכבוד התורה"ביו

ט כתב שאי� לטפח ולרקד בשבת לשמחת חת� " זלמ� סימ� שלהגאו� רבי

  ג� כתבכדבריו  .משו� כבוד התורה, התירוורק בשמחת תורה , וכלה

  .המשנה ברורה ש�

. ט יותר משמחת חת� וכלה"א� כ� בודאי שאי� להקל בשמחה בשבת ויו

  .ה אלא עונגובו שמחת מצו  בשבת שלא מצאנומיוחדוב

לו עליה� הוראות מר� לספרדי� ועדות המזרח אשר קב ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

אי� להתיר , השולח� ערו� שפסק לאסור טיפוח וריקוד א% בזמ� הזה

משו� גזירה שמא יבוא לתק� כלי , בכלל מחיאות כפי� וריקוד בשבת

, ולאשכנזי� לכתחילה ראוי להחמיר בזה, ומותר בדר� שינוי, שיר

  )'נז'  ת יחווה דעת חלק ב" שוי"עפ(     .קילי�  יש לה� על מי לסמו�והמ

הרב "נודע בש�    י בינהי בינהי בינהי בינהאמראמראמראמר – מאיר אויערבאךמאיר אויערבאךמאיר אויערבאךמאיר אויערבאך  רבירבירבירבי

  . 'תקעה –נולד בשנת ה . ב� רבי יצחק אייזיק , "מקאליש

ועלה ט עזב את קאליש "תרי  ה בשנת ו ,"קאליש"שימש כרב העיר 

כל והקרבתי על המזבח אהבת ציו� וירושלי� "בספרו כתב . ישראללאר# 

ובחרתי , ואחי ורעי, עזבתי את בני היקרי� המופלגי� שיחיו, מחמדי

  ".אמות של הלכה בקודש' שבת גלמוד בדל

ישב בירושלי� וכונ� בה יתה, הביא עמו סכו� כס� גדול, בהגיעו ארצה

 רכש בעיר העתיקה חצר גדולה ובה מספר בתי� בקצה הוא. את ביתו

היה מרכז " חצרו של הרב מקאליש" .� בסמו$ לשער ציו�רחוב היהודי

לש� נכנסו . י� החומותב, חיי� ציבורי של העדה האשכנזית הירושלמית

  .'תרלח–ע ב ה " נלב. דאגהי נטול ויצאו בצרהני� נפש ונתוימראנשי� 

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פרשת שבועפרשת שבועפרשת שבועפרשת שבועפנינים לפנינים לפנינים לפנינים ל

  בין אדם לחבירובין אדם לחבירובין אדם לחבירובין אדם לחבירו

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 


