א גראם מיט טעם

מ'גייט טאנצען מצוה טאנץ
דער גאנצע שטאט איז איינגעהילט אין פרייד ,די לופט שמעקט
פון שמחה  ,א קלייניקייט ? דער גביר אדיר  ,דער חשוב'ע ראש
הקהל האט א שידוך געטון מיט זיין באליבטען בת יחידה ,איי עט
איר פרעגען ,וואס איז שוין די גרויסע שמחה ,האט נאך קיינער
בעפאר נאך קיין שידוך נישט געטאן ? וואס איז אזוי ספעציעל
מיט די שידוך אז יעדער פריידט זיך אזוי ?
נאר ,הגם דער ראש הקהל איז ברייט באקאנט מיט זיינע צדקה
וחסד  ,און איז באליבט ביי אלע איינוואוינער אין שטאט ,ווי אויך
פירט ער אן ערליכע שטוב ,און די טאכטער זיינע איז גאר
געלונגען און א געלערענטע  ,איז אבער דא א שטיקעל חסרון ביי
איר  ,דהיינו  ,זי איז א שווערע בחור'טע ווי מ'ריפט עס  ,נישט די
גרינגסטע מענטש זיך אויסצוקומען מיט ....און דאס האט גורם
געווען זי זאל זיך עלטערען  ,ווארום די אנשטענדיגע בעלי בתים
און שטאט האבען מורא געהאט זיך אריין צו לאזען אין אזא
סיטאטיאציע  ,וויסענדיג אז זייער זון וועט אייביג זיך מיזען בייגען
צו איר ,און אזוי איז אריבער נאך א יאר און נאך יאר ,און יעצט
ענדליך ביי די  62איז זי צו מזל א כלה געווארען צו איר באשערטע
בשטו''מ ,טאקע אן ארימע בחור וואס פארשטייט נישט צו די
אלע לוקסוסעס אבער דאך א פיינע  ,א איידעלע  ,מיט א הארץ
פון גאלד ,פארשטייט איר שוין פארוואס די גאנצע שטאט קערט
זיך איבער  ,מ'גרייט זיך צום שענסטען חתונה וואס די ווענט
פונעם שטעט'ל האבען נאר אמאל גע'חלום'ט צו זעהן ,א מאמענט
וואס קיינער וויל נישט פארפאסען  ,דערפאר דרייט זיך יעדער
ארום מיט א שמייכעל  ,יעדער פריידט זיך מיט מיטען ראש הקהל
און זיין שמחה.
גאר שנעל איז אריבער די תקופה ביזען גרויסען טאג  ,אט האלט
מען שוין ביום החופה  ,אן ערענסקייט שפירט זיך אין די לופטען,
דער חתן איז איינגעשפארט ביי זיך אין צימער  ,זיך אויסבעטענדיג
אויפען עתיד  ,ווי אויך די כלה גרייט זיך מיט אירע הכנות ,אט איז
מען שוין אריבער דעם באדעקען  ,מ'שפאנט צום חופה ,די חופה,
איי ,אידאס געווען א מחזה הוד  ,אלע רבנים פונעם גאנצען
גלילות האבען זיך באטייליגט  ,בשעת די גרעסטע חזנים און
משוררים האבען מעורר געווען מיט זייערע זיסע שטומעס ,די
חופה ענדיגט זיך  ,דער עולם זעצט זיך אראפ צו א סעודה וואס
וואלט פארשעמט דעם קעניגליכען קעכער ,בשר ודגים פון אלע
מינים  ,פריש געשניטען צו וועלכע סייז איר ווילט ,זיסע וויינען ווי
אויך טריקענע גיסען זיך אין די גאלאנען ,פרוכט אויסגעצירט מיט
די נעמען פון חתן כלה  ,עס ליגט אנגעגרייט ביי יעדענס פלאץ
אהיים צוטראגען א קליינע אנטיק לעדערנע ש''ס אריינגעזיגעלט
מיטען דאטום פון די גרויסע נאכט ,א פולע ארקעסטע מיט
אריבער אכציג שפילערס האלט דעם ציבור געשפאנט מיט זייערע

פילערהאמאנישע קאמפיזאציעס ,בקיצור א חתונה וואס איז
אריין אינעם היסטאריע אלס די חתונה פונעם יאר הונדרעט.
עוד ישמע ...דער חתן און די מחותנים קומען אריין אין זאל צום
טאנצען ,אשרי עין שראתה די פרייליכע און לעבדיגע טענץ וואס
האבען זיך פארצויגען ביז שפעט אין נאכט אריין ,מ'בענטשט,
מ'זאגט שבע ברכות ,און אצינד גייט זיך אנפאנגען די הויכפונקט
פונעם אווענט ,דער מצוה טאנץ ,א בדחן וואס איז ספעציעל אריין
געברענגט געווארען באגלייט מיט א קאפעליע  ,שטייט אויפען
בענקעל און רופט אויס אלע ידידים פון חתן כלה  ,מיט הערליכע
גראמען צונאם געפלאכטען מיט מליצות און טרעפליכע וויצען ,צו
קומען טאנצען לפני הכלה ,צוביסלעך ריקט זיך די זייגער ס'איז
שוין באלד פארטאגס ווען חתן וכלה שטעלען זיך אויף צו טאנצען
דעם אשת חיל  ,און מיט דעם ווערט געשלאסען א גאלדענע
קאפיטעל און א אנהייב פון א ניי לעבען פול מיט גליק און הצלחה
בסייעתא דשמיא.
נאכען מצוה טאנץ זעצען זיך ביידע מחונים אראפ ביים טישעל,
מ'גייט מאכען דעם חשבון פון אלע הוצאות  ,רופט זיך אן דער
אבי החתן  ,טייערע מחותן ווי איר פארשטייט אליין בין איך נישט
קיין בעל יכולת אויסצוהאלטען דעם פארפאלק ,נאר אזויפיל זאג
איך אייך צו  ,אז מיין זון וועט זיין זיין א געטרייע און
איבערגעגעבענע מאן פאר אייער טאכטער  ,און ער וועט
פראבירען דאס מערסטע וואס איז שייך איר צופרידען צושטעלען
 ,און איר וועט אויך הנאה האבען פון עם  ,ווי אזוי א שבת סעודה
וועט אויסזעהן ביי איך אינדערהיים וכו' ,דאס איז וואס איך געב
מצידי,
און אייער פליכט זאל זיין אויסצוהאלטען די פארפאלק ביד רחבה
ס'זאל זיי קיינמאל גארנישט פעלען ,דער גביר וויסענדיג די
מציאות מיט זיין טאכטער און ווי שווער ס'געווען פאר צו טרעפען
איר זיוויג ,האט גערען מסכים געווען,ונפרדו בשלום ווינטשענדיג
אז מ'זאל זיך ווייטער טרעפען ביי שמחות געזונטערהייט אי''ה.
אוי אמאל און אמאל איז א מלך געווען ,דער מלך דער מלך האט
פאר זיין טאכטער א שידוך געזוכט ,אזוי לאנג אזוי לאנג  .....יא
רבותי  ,דער גרויסע מלך מלכי המלכים האט געהאט די תורה און
ער האט געזיכט א פאסיגען חתן פאר איר  ,ער איז געגאנגען צו
אלע פעלקער און עס אנגעטראגען ,אבער זיי אלע כולם בפה אחד
האבען נישט געוואלט זיך אריינלאזען אין א געשעפט מיט
פראבעלעמען פון איסורים און לאו'ין  ,אפי' ער האט צוגעזאגט
גאלדענע גליקען  ,ביז ער האט אנגעטראפען אן ארימער אבער אן
איידעל פאלק – כלל ישראל ,וואס זיי האבען מסכים געווען צו
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נעמען די תורה מיט אלע אירע שוועריקייטען  ,און מיט א שמחה
נאכדערצו האבען זיי מקבל געווען איר צו האלען געטריי און זיך
אפגעבען מיט ליבשאפט ווי עס פאסט פארען טאכטער פונעם
גביר אדיר  ,אשר לו הממלוכה והממשלה.
מ'האט געבראכען טעלער ,ס'איז אריבער א ראש השנה ווען מיר
האבען ממליך געווען דעם בורא איבער די גאנצע בריאה ,א יום
כיפור  ,ווי מיר אלע האבען זיך אויסגעוויינט ווי א חתן ביום חופתו
 ,תשובה געטון אויפען עבר און געבעטען אויפען עתיד ,מיטען
הילף פון בעלי תפילות און דרשנים וואס האבען אונז מעורר
געווען לתשובה,
ס'אנגעקומען דער פרייליכע יו''ט סוכות ,זמן שמחתינו ,יעדע טאג
מיט סעודות כסעודת שלמה בשעתו ,שמחת בית השאובה מיט
געזאנג און טענץ ,חסידים ואנשי מעשה הי' מרקדין  ,און יעצט
גיימיר אריין צו שמחת תורה  ,דער שפיץ  ,דער געהויבענע מצוה
טאנץ ,ווי צדיקים האבען געזאגט אז די אלע זמנים ביז יעצט,
חודש אלול ,סליחות ,די הייליגע טעג  ,סוכות ,הושענה רבה
,אלעס  ,אלעס ,איז אן הכנה צום אתה הוראת לדעת וואס מיר
גייען אויסשרייען שמחת תורה ,און דערנאך זיך נעמען טאנצען
בשמחה ודביק ות מיט אונזער כלה  ,די הייליגע תורה ,ווען מ'גייט
אויסריפען אלע וואס האבען א שייכות מיט די תורה צו קומען
טאנצען מיט איר  ,און אפ' די וואס ליידער האבען נישט מאיזה
סיבה שהיא ,פרייען זיך אויך  ,ווייל זייער'ס א ברודער מאכט א
שמחה ,יעדער קען זיך פרייען ,
יעדער באקומט א מצוה טאנץ ,די אבות הקדושים קוקען אראפ
בשמחת צאציאהם און פרייען זיך אודאי מיט ,יעדע הקפה כנגד
איינער פון די אושפיזון ,איי ווי שיין איז דאס בילד ווען דער חתן ,
כלל ישראל,כאפט אן זיין כלה  ,די תורה הקדושה און נעמט זיך
טאנצען מיר איר  ,ווען צו דער זייט טאנצט מיט דער גרויסע
מחותן  ,דער בורא יתברת שמו  ,שעפענדיג נחת פון דעם
גליקליכען פארפאלק ,און צו די אנדערע זייט שטייט דער אבי
החתן  ,אברהם ,יצחק ,און יעקב און קלאטשען בחדוה וששון,
ס'איז א זמן וואס מ'קען זיך אויסבעטען פון אלעם גוטס  ,ווי
מ'זאגט נאך פון צדיקים אז די תפילות פון אנא ה' הושועה ,אנא ה'

ענינו ,עוזר דלים וכו' זענען דאך תפילות וואס וואלט ענדערשער
געפאסט צו דאווענען ראש השנה ,און נישט אין א זמן ווען
מ'פריידט זיך,
נאר דער תירוץ איז  ,אז ראש השנה קען דער שטן מקטרג זיין ,
משא''כ אינמיטען טאנצען פאלט עם ניטאמאל איין אז א איד וויל
זיך אויסבעטען  ,ממילא קומט ער בכלל נישט מיט אן מיט זיינע
טענות  ,און דערפאר איז עס אזא שעת הכושר מתפלל צו זיין
מתוך שמחה  ,און אויס'פועל'ן בשמחה אלעס וואס ס'פעלט אונז,
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו אז מיר זענען זוכה זיך צו
פרייען און טאנצען דער געהויבענעם מצוה טאנץ.
דערנאך טרעטען מיר גלייך אריין אין שבת בראשית ,ווי דער
הייליגע דברי חיים האט געזאגט דער משל מיט די סוחרים וואס
מאכען די חשבונות ביים ערשטען סטאנציע  ,אויפען וועג צוריק
פונען יריד ,צו זעהן וויפיל מ'האט פארדינט ,אזוי אויך גייען מיר
זיך יעצט אראפ זעצען מאכען א חשבון מיט אונזער גרויסען
טאטען אין הימעל ,
און מיר זאגען כלשונו הקדוש פונעם סנגירון של ישראל  -דער
קדושת לוי ,רבונו של עולם ,לאמיר מאכען א בייט ,א בייט וועלען
מיר מאכען ,קוק אויף אלע מעשים טובים וואס מיר האבען געטון
די לעצטע פאר וואכען  ,די אלע תפילות ,די תשובה ותיקון
המעשים ,די לעכטיגע מינוטען אין די סוכה ,די נענועים ,און
פארשטייט זיך די געהויבענע הקפות ,און ווי אויך נעמען מיר זיך
פאר  ,ווייטער צו דינען דיר און נאר דיר ,און צו האלטען אלע
געבאטען פון דיין תורה ,אונזער כלה ,דו וועסט ווייטער זעהן
אסאך אסאך אידיש נחת פון אונז ,און דו פון דיין זייט ברוב טובך ,
שענק אונז בני  ,חיי ,ומזוני ,מתוך הרחבת הדעת אז מיר זאלען
קענען דיר שטענדיג דינען בשמחה און פראווענען נאך און נאך
שמחות אי''ה .
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