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 Oור Iורקדנ Oור Iצורונר , 0ורנרןנרולדו

פריךתכרצכימאת

שהעמידו ,/הכלהלפנימרקדיןכיצד IIהשאלה

הראשונה(במאההללוביתשמאיביתחכמי

ריקודילכלהמקור ,ספקללא ,היא ) 1לספירה()

 .הדורותבמרוצתביהדותשהתפתחוהחתונה

כאשרחלהחתונהלריקודיבהתייחסותמפנה

בקודקסקבע ) 1343-1270 (אשרבריעקבר'

אבן IIבטורהטורים,ארבעתשלוההלכתי

ולרקדוכלהחתןלשמחמצווה IIש IIהעזר

היכתבהמיוםהפכהזוקביעה ) 2לפניהם."(

בכלמאזמופיעההיאכך .עשהלמצוות

המעשיביצועהורקבסוגיההדניםהמקורות

המשתמשיםראשוןלמקום.ממקוםמשתנה

החתונהלריקודיבקשרמצווהמחולבמונח

 1365--מווליןהלוייעקב '(רל IIהמהריהיה
ל IIהמהרימנהגיבספרובגרמניה.שחי ,) 1427
אז[מרקדים]שמחנגיןמקומותויש II :נכתב

אחרשבתבמוצאישעושיםמההמצווהמחול

החתונותנערכוכללבדרך ) 3 (.ההבדלה/

ונשפיבבוקר,שישיבימיאשכנזביהדות

ההבדלהלאחרהשבת,במוצאינערכוהחתונה

שכל ) 4 (,בית-המחולותאובבית-החתונות

להניח,ויש ,לעצמהרכשהחשובהקהילה

ל. IIהמהרישללימיוקדםזהשמנהג

ריקודי-המצווה,שלהתפתחותםעללעמודכדי

לסקוראלאלנונותרלא

אותםשלהמוסרוספרותהמנהגיםספרותאת

יהודיתבלשוןהראשוןהמנהגיםבספרימים.

בשנתבוונציהשהופיע(עברי-דייטש)אשכנזית

הקהילותמןבאחדות IIכדלקמן:כתוב , 1590

עםהגבריםהמצווהריקודאתאזמרקדים

 ) 5הכלה."(עםוהנשיםהחתן

יצחק ,ריקודי-המצווהבנושאהרביםבמחקריו

ריקודיםהיוהםשבראשיתםהניחריבקינד

ישאלהולדבריו ) 6חברתיים-קיבוציים,(

שלארשומותרושמישלבכתביהםגםתימוכין

היהודיםממנהגירביםשרשמומבני-ברית,

הפרנסיםזקןאוהרבלמשל,חלק.נטלושבהם

יתרהיוואחריהםהחתןאתלוקחהיה

שנוצרהעדזוגות,זוגותמסתדריםהמסובים

יוצאיםהיווככהזוגות,שלארוכהשורה

אותולעשותנהגוהנשיםיח.דכולםבמחול

ויתרהכלהאתהובילהשבהןהחשובה-הדבר

כמומתכונתבאותהאחריהןהסתדרוהנשים

נשמרהימיםלאורךלאאך ) 7 (.הגברים

שלביצועםבשעתהמיניםביןההפרדה

הגברשלהיחידבריקודלא ,ריקודי-המצווה

בריקודולאהכלהעםוהאשההחתןעם
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אנולמדיםזאתלעיל.שתוארהקבוצות

-17המהמאהוהמוסרהמנהגיםמספרות
ריקודי-המצווההשתנוהזמןבמשך .ואילך

ביןרקולאמעורביםלריקודיםבחלקםוהפכו

קהלכלבשיתוףאלאבלב,דלכלתוהחתן

נגדותוכפותהולכותהתראותאולםהנוכחים.

הולידולמחולזוגהלבניהכלהביןישירמגע

מטפחת/.שלבהפסקהריקוד IIאת

חלהחתונהלויקודיכהתייחםותמפנה

 ) 1343-1270 (אשוכויעקכויכאשו
שלוההלכתיכקודקםקכע

שיימצווההעזוייייאכזכטווהטוולם,אובעת

לפניהםייולוקדוכלהחתזלשמח

שלבפירושוהמקורות.לסקירתעתהנעבור

 ) 1863-1813 (איזנשטאטצביאברהם 'רהרב
וכלהחתןלשמחמצווה IIנאמר:תשובהפתחי

הרבדבריאתמביאוהואבפניהם/.ולרקד

הספרמחבר ,)-1832ב(נפטרשורחייםאברהם

עםבמחולללכתדאסורונראה IIחיים:תורת

אוחזאינואפילוהמשתה,ימיבשבעתהכלה

בדרךמטפחתשלבהפסקאלהממשבידה

הזה,שבדורחכמיםתלמידימקצתשנוהגים

ההולכיםבליעלבניואותןשפירלאהכאאף

הכתובאומרעליהםדעלמאהנשיםעםבמחול

בספרותגםכלומר, ) 8 (./ערינקהלאלידיד

התייחסותקיימתימיםאותםשלהמוסר

בספרביצועם.ודרךריקודי-המצווהלעניין

 )-1706ב(נפטראפשטייןמ IIי 'רשלהמוסר
ש)בעברי-דייט(כתובהבאלעולםהישרדרך

עםרוקדיםהאנשיםמןחלק IIקוראים:הננו

והםהכלה,ידיאתעוטפיםכשהםהכלה

אתלשמחבמגמהמצווה,מטעמיזאתעושים

שוםעםרוקדואינוכןעושהשאינומי .הכלה

 ) 9 (.אדוק/יהודיזאתבכלהואכלה,

כיזונותהאחוכשניםשנעוכוכחתונות

היהאפשוישואל,כמדינתחםידיםחצוות

ויקודי-המצווהכיזוכיםכהכדליםלהכחיז

הויקוד,וכצוותהווקדיםשכיזכהפםקים-

השונותהחםידיםכחצוות

ומאזורלעילשהובאומאלהיותרקדוםמקור

יוחנןר'שללתורההפרשנותחיבורהואשונה

 )-16ההמאהראשית--15ההמאה(סוףלוריא
כותבהואשם ) 10נפש,(משיבתאלזס,איש

הרעהמנהגעלואבוי"אבויהיתר:בין

ושותיןומזמריןשמרקדיןבעתהאלהבמדינות

אשתאפילוהנשיםאתהאנשיםשלוקחים

 .עמהםומרקדים[חשופות]יחפםבידיםאיש

עםלרקדמצווהשעושיםחושביםויש

 ) 11הכלה."(

התקיימוהאזור,בקהילותהחברתייםבחיים

ולאשונותבהזדמנויותמעורביםריקודים

היוהמחולממפגשיבחלקבלבד.בחתונות

כלבלארעותובידאישאוחזיםהרוקדים

נוהגעלמההתראותלמדיםאנוכךעלחציצה,

תפיסתובמיוחדמעניינתהתוכחה.בדבריזה

ענייןאתלוריאיוחנן 'רשלהכללית

עלכותבהואבחיבורואחרבמקוםהריקודים.

הבתולותרק IIכדלקמן:וריקודןהנשיםשירת

לקפץהבריותעלעצמןשיחזרולהןראוי

לפניהמשוררותלנשיםלמחותראוי-אחריהן

רקהאנשים.[במעמד]במעמודהכלות

 ,הבחוריםלחבבכדיבזהשמותרותהבתולות

ניתן ) 12אישות."(לשםאחריהןשיקפצוכדי

כלכנגדיוצאלוריאיוחנןשר' ,לומראפוא

מתיראבלגברים,עםנשיםריקודישלצורה

 ,בטענהגבריםבמעמדבתולותשלריקודןאת

מציאתלשםהבחוריםעללהתחבבדרכןכךכי

וככלביותר,מקוריתדעהספקללאזו .חתנים

היחידה.לאאםמסוגההראשונהלי,הידוע

אתהדורותבמרוצתשינוריקודי-המצווה

דרךאתואףמשמעותםצורתם,תוכנם,

בחצרותבעיקראמוריםהדברים .ביצועם

 ,אירופהשבמזרחישראלובעיירותהחסידים

והבדחניםהכליזמריםלפעולהנכנסוכי

הן ,ריקודי-המצווהלמנהלישהפכולמיניהם,

הזמנתםבדרךוהןהמוסיקליהליוויבאמצעות

התנועה .הכלהעםבריקודלצאתהנוכחיםשל

לריקודעצמהמשלגישהפיתחההחסידית

שבהןשבחתונות,לריקודי-המצווהובייחוד

אצל .מטפחתשלבהפסקלרקודמקובל

אךמעורבים,ריקודיםכללאיןהחסידים

והריקודריקודי-המצווהתופסיםזהלעומת

חשובמקום ,הכלהעםובעיקרהכלה,שלפני

התפשטהכלהעםהריקודבחתונות.ביותר

מזרחיהדותכללאלהחסידיםמחצרות

בהמש,ךשנראהכפיהפ,ךוהוא ,אירופה

הריקודבחסידות, .מעורבלריקודרבהבמידה

בריקודי-המצווההתמקדמטפחתשלבהפסק

שמותהיוריקודשלזהלסוג .שבחתונות

השתנווצורתותוכנוואףשוניםמשמות



אתרקדובוהמועדגסלמקוס.ממקוס

וגסלחצר,מחצרשונההיהריקודי-המצווה

שוניס.במקומותשוניסהיוהכלהשלהזוגבני

-אחידותהחסידיסבחצרותהיתהאחדבדבר
עסלרקודהמצווהשלבחשיבותהבאמונה

נחוס,ריבןמוטליריעלמסופרלמשל,הכלה.

לריקודיסשבצאתומצירנוביל,הגדולהמגיד

המטפחתשלאחדבקצהאוחזהיההכלהעס

היהכךהשני.בקצהאוחזתהיתהוהכלה

עייפהכאשרוגסארוכה,שעהעימהמרקד

מוסיףמוטליריהיההריקו,דמןופרשההכלה

ריהגיעהריקודיסבשעתלאות.ללאלרקוד

 .הדיןבעלמאהיה,ולאהישלביטולמוטלי
כהלכהמשיבהיהמוטלישריאמרו,תלמידיו

ביתבימיחיאילומרקדיןכיצדהשאלהעל

 ) 13הלל.כוביתשמאי

לייבמשהריעלמסופר :שנייהודוגמה

למעןשיגעהרבהביגיעהידועשהיהמסאסוב

עלהוכאשרלחופהעניותכלותשלהכנסתן

 ,והנהבשמחתן.השתתפותעלויתרלאבידו,

היושלאענייה,כלהאליוהופנתהזקנתולעת

והכוההחת(כפגיהחוהעםהזקגהיקודי

TH CHALLA· IN HER HAND סLD LADY DANCING WITH A ·SHAB סAN 

M ססRE THE BRIDE AND GR סBEF 
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לייבמשהירחופתה.לעריכתאמצעיסבידה

בהיותו .לביתהלשלחהועמדצרכיהלכלדאג

רצהאךלחתונתהלנסועמסוגלהיהלאזקן

 ,למנגניסקראולכןבשמחתהלשמוחזאתבכל

מאמתחתו.הסודראתולקחשבתבגדילבש

ובקצהוהכלהבידינתןהאחדהקצהאת

בריקודיצאקלהולשעהבעצמו,החזיקהאחר

היתהגדולהכהרבה.בהתלהבותהכלהעס

עודמעשהואתעשהכיעדבעיניו,המצווה

 ) 14חתונתה.כקודס

הריקודהתקייסלעילשהובאוהמקריסבשני

הצורהוזו ,מטפחתשלבהפסקהכלהעס

שישאף ,החסידיסחצרותברובהמקובלת

ובמשתתפיסהריקודבמועדקטניסהבדליס

אתרוקדיסהיולמשלסדגוראחסידיבו.

בשעת ,החתונהיוסלפניעודריקודי-המצווה

שלפניבערבהחתן)כסעודת IIמאהלחתן IIה

אלעגולהגורןבחצינעמדהיההקהלהחופה.

בריקוד-לחזותשיוכלוכדיהמחותניס,פנימול

בהפסקבלב,דוהכלההחתןשרקדוהמצווה

מכסההכלההיתהלאזהבמעמדמטפחת.של

בתלמודהנאמראתלקייסכדי ,פניהאת

עסמיד ."שיראינהעדאשהיקדשלאאדס IIש

<" 
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מתוךהכלהאתמוציאיסהיוהריקודגמר

בליוויבריקודיסממשיךהיהוהקהל ,המעגל

 ) lSכליזמריס.כשלעליזיסניגוניס

חצרותביןהאחרונותבשניסשנערכובחתונות

להבחיןהיהאפשר ,ישראלבמדינתחסידיס

-ריקודי-המצווהביןרביסבהבדליס
קו,דיהרובצורתהרוקדיסשביןבהפסקיס

חברו ,למשלכ,ךהשונות.החסידיסבחצרות

שונותחסידיסחצרותשלמנהגיסכמה

מבעלז, IIינוקא IIהשלהמפורסמתבחתונה

יוסשלפניבערב . 196Sבשנתבארץשנערכה

החתןהובא , IIמאהלחתן IIהאחריהחתונה,

עימהלצאתכדי ,וישניץמביתכלתולבית

החתןהגישהריקודבשעתבריקוד-המצווה.

זומטפחתשלובהפסק ,לבנהמטפחתלכלתו

ריקודי-אתלערוךהמנהגבריקודיס.הזוגיצא

שהוא ,החתונהיוסשלפניבערבהמצווה

נחוסילרמיוחס ) 16כצירנוביל,כמנהג

חסידיסבחצרותמקובלוהואמצירנוביל,

יוסלילשלהמאוחרותבשעות ) lרבות.כן

ריקוד IIבוהכלה IIינוקא IIהיצאוהחתונה

בהמשך)לריקודי-המצווהזהכינויכעל IIהכשר

בקצהוהחזיקההכלהבעלזבנוסחהפעס
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בקצהוהחזיקוהחתןהחתןאבנטשלהאחד

 ) 18הנאספים.(לפניחוללווכךהשני,

שנערכה ,מלאלובר"האדמוכדנשלבחתונתו

הזקןר"האדמוהיה , 1978בשנתבארץ

הכלהעםריקוד-המצווהאתשרקדהראשון

 .לאלובחסידיכמנהג ,מטפחת-משישלבהפסק

מסכתבסוףורקהחתןאביאיתהרקדאחריו

ךאו,לתכעםבריקודהחתןיצאםיהריקוד

ןיבבחתונהגם ) 19 (.מטפחתשלהפסקבלא

בשנתבארץשנערכה ,וזידטשובשניץיוחסידי

הכלהעםריקוד-המצווהאתרקדו , 198ס

יבבנתיחסידבחתונה ) 2(ס.אבנטשלבהפסק

םיהמחותנרקדו , 1971בשנתבהשנכחתי ,ברק

משתהשבסוף-המצווהיריקודאתוהרב

והחתןהכלהואילו ,אבנטשלבהפסקהחתונה

 ) 21הפסק.(בלארקדו

שמותלריקודי-המצווההיו ,לעילשצויןכפי

והמשמעותייםהמענייניםאחד .שוניםמשמות

קוד-יייהרכלומר ,"טאנץייכשרהיהביותר

כברומשמעותוזהשםשלמקורועל ."הכשר

ובמיוחד ,מעטיםלאחוקריםלהתחקותביקשו

 ) 22ם(יהכליזמרעלבמסתוריבקינדחקיצ

ניסהבהם ) 23 (,החתונהיקודירעלובמחקרו

בשםלהשתמשהחלושבוהמועדעללעמוד

עלמקביעותיוכמהאולם .ריקודי-מצווה

אחדבקנהעולותאינןוזמנו "הכשרריקוד"ה

התחלתאתמייחסהוא-וימקורותעם

עלךא ,-19ההמאהתילראשבמונחהשימוש

יש ,שבידינויםיהספרותהמקורותסמך

 .המאוחרלכל-18ההמאהלמחציתלהקדימה

רכטמןאברהםשלפירושועלתמהריבקינד

הכלהעםהחתןריקודיי :"טאנץכשריילשם

הכלהיכ ,להראות ,החתונה-סעודתלאחר

מטפחתש.לבהפסקהמצווהי'קוד

MITZ VEH· TANZ WITH A HANDKERCHIEF SEPARATING THE MAN 

FROM HIS FEMALE PARTNER 

- ;' i~ 
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יסו,דכלאיןלתמיהתואך ) 24כשרה".(היתה

עללהכרזההעיקריהמוטיבאכןזהשכן

יהודהשללמאמרובהערות ."הכשרריקוד"ה

 ,המשתהבסוףיי :רויאנובדכותב(אבידע)אלזט

 ,'כשרה'החתונהאםהייחו,דשעתעהיכשהג

עומדתהכלה :הידוע 'הכשרהמחול'נערך

אחדאחד ,מטפחתבידההאולםבאמצע

אישאיש ,(הגברים)הקרואיםיחשובםיניגש

עםאחדסבובוסובבהמטפחתאתתופסמהם

 ) 25 (."הכלה

בכמהייעזרא:בןעקיבאהסופרכותבוכך

 :הכשרקודיהראתכךלרקודנהגומקומות

כשרה ,[כלומרכשרההיתההכלהכאשר

כלתויידאתלוקחהחתןהיה ,פ]"צ-התידמנ

היווהרבהמחותנים .במחולעמהויוצא

בקצהמחזיקיםשהיומטפחתעםםימרקד

לאהכלהכאשראךי.השנבקצהוהכלהאחד

החתןעםמרקדתהיאאףתהיה ,רהשכהיתה

 ) 26 (."מטפחתשלהפסקב

אנו "הכשרריקוד"השלמעטשונהצורהעל

הבדחן ,זיזמאריעקבשלרונותיויכבזקוראים

ותיהשושבנהיוהמזון-ברכתלאחר"מהורודנא:

באמצעאותהדותיומעמהכלהאתלוקחות

אתשובל.עםבמטפחתטופהעדהי ,החדר

והיהבידולוקחמחותןכלהיההזההשובל

הריקוד'נקראהיהזה .הכלהעםסובב

 ) 27 (."'הכשר

הואלריקודי-המצווההנוספיםהשמותאחד

בשםאםהשבת".ריקודייכלומר ,"טאנץשבתיי

קשרלמצואאפשרעוד "הכשרהריקודיי

ובמיוחד ,בחתונהקוד-המצווהילרכלשהו

ריקודיילשםיהר ,מטפחתשלבהפסקלריקוד

 ) 28לחתונה,(קשרכללכאורהאין "השבת
מריקוד-אחראינוכאןהמתוארהריקודאולם

מןשונההוא .מטפחתשלבהפסקהמצווה

האישמבחינתרקכהעדשתוארוהריקודים

שוחטאלא ,הבדחןשאינוהמחול,עלהמנצח

אתליניצקיי"יהסופרמתארוכך .העיירה

שלהריקודיםאתמנהלהיההואיי :המחול

מטפחתואתמוציאהיהרבה.באמנותשבת

מצווההיהלשני,האחדמןעמהוסבבהגדולה

נותןהיהולכלי-הזמר ,לכולםלקרואהבדחןעל

נותןהיההמטפחתשלהקצהאת .לנגןסימן

למוזמן-האחרהקצהואת ,הכלהבידי

היהוכך ,באמצעיתהאוחזהיהבעצמו .לריקוד

הרוקדיםכלשכלועדקודיהראתמנהל

 ) 29 (.והנשים"הגברים

אתבזיכרונותיהמתארתונגרובפאולינה

בביתם-1848בשנערכה ,חוהאחותהחתונת

צורתאתמתארתהיאהיתרוביןבבוברויסק,

ושבעסעודת-הנישואין"לאחרהכשר:הריקוד

ביד ,אחיותיהביןהכלהאתהושיבוהברכות

הבדחן .מרובעתמטפחת-משיהיתהמהןאחת

 .הכלהעםלרקודהגבריםאתמזמיןהיה

שלהאחדהקצהאתמגישההיתההאחות

למוזמן-האחרהקצהואתלכלה,המטפחת

הכלהעםסובבלריקודהמוזמןלריקוד.

 .'רקדו'כברהבדחןשקראעד ,במחולםיפעמי

 .אחיותיהביןבחזרההכלהאתבויהושאז

הגבריםכלעםהכלהרקדהזובצורה

המתנותשביןהיהרווחמנהג ) 3שנכחו".(ס

מטפחתגםנכללההחתונהערבהחתןששלח

בריקוד-הכלהיצאהשאיתההתחרה

 ) 31המצווה.(

הנהעדשתוארובמתכונותריקודי-המצווה

לחצרותמחוץאלגםמהרהעדהתפשטו

שם .שבעיירותהיהודיםמשכנותאל ,החסידים

ריקודיםשלבמסגרותשביתהקנוהם

גדוליזאתלמרות .מעורבתבחברהחברתיים

כיפעםלאבהםהשתתפוהחסידותאדמו"רי

לקיימה.שישגדולהמצווהאלהבמעמדותראו



אלהריקודיםלתיאוראכזבלאמקור

ישראללקהילותהזיכרוןספרילנומשמשים

מבנירביםהעלובהםבשואה,שנכחדו

שתישביןמהתקופה(בעיקרזיכרונותהעיירות

שהתקיימוהחייםמאורחותהעולם)מלחמות

מחולתיאוריכללותיאוריהםבעיירותיהם.

מהאוצרדוגמאותכמהרקכאןנביא .רבים

הזה:הבלום

שאתנהוגהיה(=לסקו)לינסקבקהילת

ובשעתמראשמזמיניםהיוהכליזמרים

בתעריףשכרם.אתאיתםקובעיםההזמנה

או , IIהכלהריקוד IIשלחינםנגינתהיתהכלולה

שלעניינווזהטאנץ",כלה IIההעםבלשון

והיההכלהכיסוילפניהתקייםהואזה.ריקוד

מןאחתכלידיעלהכלהלפניבזוגותנרקד

אללבאותזוגכבנותלחתונה.שבאוהעלמות

אוהכלהשלרעותיהמשמשותהיוהחתונה

כלשהיעלמהשרצתהנוסףריקודכלאחיותיה.

היהטאנץ",כלה IIלבנוסףזהבמעמדלרקוד

עבורו.ולשלםהכליזמריםאצללהזמיןעליה

שהזמינה,הריקודמחיראתהעלמהשילמה

לצורךלריקוד.אליהלהצטרףחברותיהיכלו

כסףבמעותמצטיידותהעלמותהיוזה

 ) 3Zקטנים.(

ריקודםריקוד-המצווההיהל'חורזבקהילת

רוקדכלכ:ןנרקדוהואדווקא,הזקניםשל

מעגלסגרווביחדהשכןשכםעלידמניחהיה

מוציאהיההרוקדיםאחדבתוכו.שהכלה

קצהאתנותןאדומה,מטפחתיפצה'הזמכיס

עימהורוקדהכלהבידיהאחתהמטפחת

היתההכלה-הריקודכשנפסק .במעגל

 ) 33נעלמת.(

אתלקנותההוריםנהנוטוטשיןבעיירה

הענייןנקראהעםבפילילדיהם.הריקודים

זהבמעמדנחתשבעוההורים ."טאנץ"קויפן

תורתאתיודעיםבניהםכיבהיווכחם

 ) 34 (.הריקוד

בקהילתשאירעמיוחדמקרהעלסיפורלהלן

שהיהלזוגחתונהנערכהבעיירהצא:אדניהאר

לפיילדים.הולידלאאךשניםעשרכברנשוי

מיאנואךלגט,הםהיוצריכיםישראלדיני

הכנסתביתבחצרחופההעמידוכןעללהיפרד,

תורה.ספרבלווייתלחופתוהובלוהזוג

אתליווהכולווהקהלבעצבניגנוהכליזמרים

ונרקדוסביבםמעגלנסגרלחופתו.הזוג

השמיםמןאולייודע,מי-"ריקודי-המצווה"

לקטיגורייתשייכתכזוחתונה ) 35ירחמו.(

כסגולהגםשנערכוחתונות ,"חתונות-מצווה"

מעמדותבישראל.קהילותשפקדומגפותנגד

 ,ומיוחדיםשוניםבריקודי-מצווהלוואלה

 ) 36כאן.(מלתארםהיריעהשקצרה

אחדבחתונות.לכליזמריםנודעהרבהחשיבות

בספרמצויבנדוןביותרהמפורטיםהתיאורים

הנפלאתיאורםמלבד .דובנהלקהילתהזיכרון

כמותומצאנושלאהריקודים,שלוהמלא

ציוןאתגםכאןאנו,מוצאיםאחרמקורבשום

ידיעלשהוזמןוריקו,דריקודכלשלמחירו

כלולהיהושלאהכליזמריםאצלהרוקדים

תיאורםוהרימראש.המוסכםהנגינהבמחיר

מחירם:ולוחזוכלולותבמסכתהריקודיםשל

לארבעהריקוד ,"קאדריל"הריקודמחיר

ארבעיםדקות,עשרהכחמששארךרקדנים

בזוגותשנרקד ,"ל'ה"שרריקודמחירקופיקות.

וו Pהויאתניוו Pלונהנוומות pמייבנמה

(נלומו,נשוההיתההנלהנאשוהנשו:

וייאתח Pלוהחתזהיהמניותה),נשוה

והובהמחותניםבמחול.עמהויוצאנלתו

ים Pמחזישהיומטפחתעםוים Pמוהיו

השניייצה Pבוהנלהאחוצה Pב

שכונהלמהעדמהירוסופואיטיתושתחילתו

II דהירהII ,לזוג.קופיקותעשריםסוערת

דוגמתומצאנושלאבמיוח,דנרחבלתיאור

ה"פרייליכס":ריקודזכה ,אחרמקורבשום

שתיגברים,שנישלבזוגותנרקדהיהזהריקוד

מסתדריםהיוהרוקדיםואשה.גבראונשים

הזוגמבניואחדמהשני,האחדניכרבמרחק

תפיפותמיניכלהשנימוללבצעמתחילהיה

ורגליומאחוריולומשולבותידיווצעדות,

סימןנותןהיהמשעייףואנה.אנהמקפצות

שלו,הריקודיםבמסכתמתחילהיהוזהלשני

הריקודבאיכותהראשוןעללעלותומנסה

סביבהעומדהקהלבעזרתוזאתובלהטוטים,

ענייןשלבסופוהרוקדים.אתומשלהבומדרבן

ידאחדכלשמיםמתלהטים,הרוקדיםשניהיו

באקסטזהיחדיוומרקדיםהשניכתףעל

הכליזמריםשלנגינתםלקולוגוברת,הולכת

ריקודשלמחירוהנוכחים.ומצהלות

קופיקות.עשריםהיה IIפרייליכס IIה

בשםריקודגםנרקדזוריקודיםבמסכת

נוטלהחסידיםאחדתיאורו:וזה"פויליש",

הכלהאח,דבקצהואוחזהמטפחתלידיו

הםוכךהשנייההמטפחתקצהאתנוטלת

חתןלשמחכדיזהמולזהבריקודיוצאים

ריקוד-המצווהמאשראחרזהאין .וכלה

 ) 37שם.(בשינוי

לאובעהוו Pוי ,"ליאוו Pהייוו Pוימחיו

אובעיםות, Pועשוהנחמששאויםיונ Pו

P ופיP .וימחיוותP שנוהיישויל",ווP ו

עומהיוומופוטיתיאושתחילתובזונות

עשויםמועות,ייוהיוהיישנונהלמה

P יופP לזונות

מזדקרותריקודי-המצווהשלהרחבהבמסכת

 ,"רקדני-מצווה"שלמעטותלאדמויותלעינינו

החתונה,מוזמניושארקרוביםמחותנים,לא

פשוטים,אנשיםאלא ,היוםמצוותלהםשזו

שהיומצווהלהםהיהשריקוד-המצווה ,"עמך"

אמונתם.ותמימותליבםחוםבכלמקיימים

לאשבעולםהוןכלשבעדכאלההיוביניהם

אנשיםזו.מצווהעללוותרמוכניםהיו

העיירהשלמנופהחלקהפכואלהפשוטים

אפואנעלהתתואר.לאבלעדיהםוחתונה

 .האלההדמויותמןאחדות

יושר-מאכער,דעריויזיפחיבארנובבעיירה

בריקודיונודעצדקתומעשייתרביןאשר

יויזיפר'בחתונות.ובמיוחדתורהבשמחת

מיהיהלאילדלחתןשזכהובשעההיהחייט

הרחוב,באמצענערכההחופהלו.שידמה

החתןבידילתפוסיויזיפר'נהגולאחריה

לכליזמריםלקרוץהשוק,דרךלהובילםוהכלה,

ולצוותהמים)ושואביהחייטיםמעניי(שהיו

מאחוריה"פרייליכס".ריקודאתלנגןעליהם

וילדיהאורחיםהמחותנים,צעדוהכליזמרים

החתןאתיויזיפר'משאירהיהלפתעהעיירה.

בריקודלפניהםויוצאעומדםעלוהכלה

וכלענקית,קלועהחלהנושאהואכשבידיו

 ) 38 (.כפייםבמחיאותאותומלווההקהל

רבות,צדקניותהיוידועותסוחובולהבעיירה

מאמציהבשלזלאטקע,הצדקתבלטהביניהן

זלאטקעעניות.כלותבשבילכספיםבאיסוף

מלובשתכשהיאחתונהבכללהופיענהגה

כשהיווקישוטיה.בגדיהבמיטבומקושטת

היאהיתהלחופתם,וכלהחתןמובילים

מחיאותאגבהדרךכללאורךלפניהםמרקדת

העיירהמאותהשנירשומותרושם ) 39כפיים.(

היתהזלאטקעשלריקודיהשאלמספר,

עוברותהיושתיהןפאיע.הסבתאגםמצטרפת

מלאיםדלייםנושאותכשהןהחופהאלבדרך

כסףמטבעותלתוכםמטילהיהוהקהלמים,

זלאטקעהיוהחופהמןחזרהבדרךקטנים.

 ) 40הכלה.(לפנימרקדותופאיע

שלדמותהידועההיתהחורוסטקובבקהילת

ללבושהרבתהכילהבאכינויההשחורה.חנה

טהרתבמצוותהתעסקותהובשלשחורים

היהלקייםשנהגהנוספתמצווההמתים.

מצווה IIהאתענייהכלהשלחתונהבכללחולל

 ) 41טאנץ"·(

צוםפירן IIבשםמנהגהיהסארניקיבקהילת

שהיהלמחולות,החתןאתלהוביל , IIרימפל

הכליזמריםבלווייתהחופהלמחרתמקוים

עושההיהזובתהלוכההעיירה.ברחובות

לבושמגיעהיההואשיע.בשםיהודיגדולות

בפרחיםמקושטבמינו,מיוחדטורקימלבוש

לפניהתהלוכהבראשמרקדוהיהגדולים,

אתומשמחמעץגבוהיםקבייםגביעלהחתן

 ) 4Zהקהל.(

העםבלשוןאו , IIהחלהריקוד IIלנוספתדוגמה

בקהילותכךכלנפוץשהיהטאנץ",חלה IIה

קוז'ניץ.בעיירהמצאנואירופה,במזרחישראל

העיירה,צדקניותארבעהמצווהאתקיימושם

גםשהיווהנדל,גרינעושרה'לה,רבק'לה

לרקודנהגוהן .הקהליתרמכלבראשגבוהות

חלהעםחדשזוגכללפני IIהחלהריקוד IIאת

הןכיעליהןהעידובידיהן.ממדיםעצומת

מצוותאתמקיימותהןשבריקודןהאמינו

 ) 43כהלכתה.(והכלההחתןשימוח

 ."צימבל"מלכההיתהידועהזאמברובבעיירה

בימיידועההיתה-מעידיםכך-זואשה

גםאלאבחתונותריקודיהבגללרקלאנעוריה

כשהיאמבצעתהיתהריקודיהאתכ"בדחן".

כמריםמצלתיים,עלבנקישהעצמהאתמלווה

בא IIצימבל IIשכינויהסבוריםבשעתה.הנביאה

 ) 44מצלתיים.ומאותםלה

יונה'סראכעלזקנההיתהניישטאטעלבעיירה

לפניהחופהלאחרחתונהריקודיכלעלחזקה

בשעההמפורסםלריקודבניגודוהכלה.החתן

מרקדתיונה'סראכעהיתההחלה"ריקוד II ,זו

ומרימהגדולהעוגהבכפיהנושאתכשהיא

עלהמושמעהמארשקצבלפיעל.אלאותה

59 



החתולפנימרקדתהיתההכליזמריםידי

קדימהפסיעותשלושפוסעתכשהיאוהכלה

אנשיביוהיתהסברהאחורה.פסיעותושלוש

שלבריקודההיתהרבהשסמליות ,הרהעיי

העוגהסימלהלדעתם .העוגהעםהזקנה

לאריכותסמלהיוריקודיהואילו ,פרנסה

 ) 45 (.ימים

שלדמותההיתהידועהינו'רוזבעיירה
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