
Rebbe Elimelech van Lizjensk 
Rebbe Yechezkel van Kozmir vertelde uit naam van zijn Rebbe, Reb Sjmoe’el 

van Korov, dat Rebbe Elimelech een keer op een Vrijdag niet de gebruikelijke 

Tachanoengebeden (smeekbeden) zei; deze gebeden worden gewoonlijk 

weggelaten wanneer het om vreugdevolle  gebeurtenissen gaat. Zijn 

Chassidiem waren met stomheid geslagen. Terwijl zij zich afvroegen wat de 

reden van deze afwijking van de regels was, kwam een arme man het beit 

midrasj binnen en vroeg de Rebbe hem te helpen om zijn dochter uit te 

huwelijken, die dertig en nog steeds ongetrouwd was vanwege zijn grote 

armoede en zijn onvermogen om zelf maar een bescheiden bruidsschat op te brengen. 

 

In die tijd waarde een verschrikkelijke plaag rond en een bekende segoelah (remedie) tegen plagen is 

om wezen uit te huwelijken. Rebbe Elimelech regelde snel een huwelijk voor de dochter van de arme 

man met de assistent van de bakker die een wees was [volgens een andere versie was hij 

waterdrager]. De Rebbe ondertekende ter plekke de tena’iem (huwelijksvoorwaarden) en drong er 

bij hen op aan om die nacht te komen; zij zouden direct getrouwd worden en hij zou bij de bruiloft 

aanwezig zijn. 

De Rebbe ging zelf naar twee kleermakers en beval hen haast te maken en de kleren voor de bruid en 

bruidegom in orde te brengen. De voorbereidingen gingen van start en voor de avond viel waren de 

twee in vreugde getrouwd. 

Nu begrepen de volgelingen waarom de Rebbe de Tachanoengebeden had overgeslagen! 

De Kotnitzer Maggied speelde viool, de Choze (Ziener) van Lublin nam de rol van badchan (komiek) 

op zich om de bruid en bruidegom blij te maken en de gasten te onderhouden met rijmend proza, 

ook wel grammen genoemd. Rebbe Elimelech zei tegen Reb Sjmoe’el van Korov: “Kom, laten we naar 

de sjeva berachos (zeven zegeningen na het huwelijk) gaan!”. Toen ze bij de bruiloft aangekomen 

waren, precies op tijd voor de sjeva berachos en het bensjen (danken voor het eten), zat de Choze 

van Lublin nog midden in zijn grammen en dansten de gasten in feestvreugde om aan de mitswah te 

voldoen om de bruid en bruidegom gelukkig te maken. Reb Melech richtte zich tot Reb Sjmoe’el en 

zei: “Zie je de engelen die uit de Hemel zijn neergedaald om met ons te dansen? Zie je het vuur dat 

de dansers omringt?”. 

Reb Sjmoe’el schudde zijn hoofd. Hij dat dat niet. Daarop nam de Rebbe een zakdoek, wreef 

daarmee in de ogen van Reb Sjmoe’el – en toen zag hij het vuur! 

Spoedig nam Rebbe Elimelech deel aan het dansen en hij danste langer dan een uur. Toen hij klaar 

was met dansen, besloot Rebbe Elimelech de chasan en kallah op te vrolijken met een grammen. Hij 

paste gamatria toe en zei: “De woorden chesed en emes, liefde en waarheid, zijn getalsmatig gelijk 

aan chasan en kallah!”. Vervolgens bad hij: “Ribbono sjel Olam! Meester van het Universum! Als 

beloning voor ons dansen, dat we deden om Uw mitswes te volbrengen, zouden we het verdienen 

dat U op zijn minst één brandende kool uitdooft die voor ons in het Gehennom klaar ligt. (Naar Ohel 

Elimelech 127 en 153) 
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