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time to dance 7  •  עת רקוד
ונשמחה  נגילה  ה’  עשה  היום  זה 
רבבות  מקהלות  בין  לה’  אודה  בו. 
וקימנו  שהחיינו  ישראל,  אלפי 
מאור  רבינו  שמחת  ליום  והגיענו 
עט”ר  אדמו”ר  מרן  כ”ק  עינינו 
עב”ג  תחי’  החשובה  הכלה  בתו  כלולות  שליט”א, 
החתן המפואר אוצר בלו”ם, גדול בתורה ובחסידות 
הגה”צ  בן  שליט”א,  ישראל  הרב  ה’  יראת  ומלא 
דומ”ץ  שליט”א,  בלום  ציון  בן  מוה”ר  המפורסם 
ור”מ קהילתנו הק’ בלונדון, וחדב”נ כ”ק מרן אדמו”ר 

הגה”ק זצוק”ל.

אמרתי הנה הגיע הע"ת, להביע תודתי לכ”ק מרן 
אדמו”ר שליט”א על כל הטוב והחסד שעשה עמדי, 
ועל החיזוק הגדול ששאבתי ממנו, וכן לאבי החתן 
מאור  שהאציל  שליט”א,  מלונדון  הדומ”ץ  הגה”צ 

תורתו על בני הי"ו עת למדו בהישיבה.

מזמרת  תשורה  אביא  משוש,  בעת  עתה  לכן 
ה”ה  והכלה,  החתן  מזקני  מובחרים  ניגונים  הארץ, 
הי”ד,  זצוק”ל  ציון  בעל קדושת  אדמו”ר  מרן  כ”ק 
ומהגאון  זצוק”ל,  מהר”ש  אדמו”ר  מרן  כ”ק  ובנו 
החסיד הנודע למשגב נעים זמירות ישראל מוה”ר 
ולהוציאם  יחד  לכנסם  הי”ד,  ז”ל  בלום  דוד  חיים 
שזכיתי  רקוד”  “עת  לסידרת  שביעי  כחלק  לאור, 

להוציא לאור במשך השנים.

ובטוב  בייחודם  ידועים  והנה הוצאות “עת רקוד” 
טעמם, ואין צורך להרחיב הדיבור עליהם. בחסד ה’ 
עלי הייתי הראשון ממש - עוד לפני יותר משלשים 
מומחית  בצורה  ניגונים’  ‘היימישע  להוציא   - שנה 

באופן  והן  כמותה,  שאין  התזמורת  ביופי  הן  כזו, 
המדויק ביותר של הניגון, מבלי לפגוע אף כל שהוא 
בטעם ויופי המקורי של הזמר. הדבר עורר בשעתו 
את כל העולם החסידי, כי היה בגדר חידוש נפלא, 

כאשר הרבה זוכרים את זה היטב. 

פעם  ובכל  לעצמו,  טוב  שם  קנה  רקוד”  “עת 
שהופיע עוד חלק מהסידרא, קפצו עליו קונים בכל 
הערים והארצות, ומהר אזלו מן השוק. לרוב בחרתי 
ניגונים ארוכים מאוצר השירה של רבותינו הק’, ושל 
גדולי המלחינים לבית באבוב, ניגונים משובבי לב, 
לאור  יצאו  עד עתה  הנשמה.  מיתרי  על  הפורטים 
ששה מהם, ועתה נשלם חלק השביעי, אשר כידוע 
מכוונים ז’ קולות הניגון כנגד ז’ הספירות, ובהוצאה 
השמחה  לכבוד  המלכות,  ספירת  נשלמה  זו 
במלכות באבוב, בנשואי נכדי אבינו מלכנו, כ”ק מרן 
באבוב,  בית  מעפר  מקים  זצוק”ל,  הגה”ק  אדמו”ר 
ומאשפות הרים אותה ויכוננה לאחד מגדולי מבצרי 

התורה והחסידות בעולם.

חן  ימצא  זה  חלק  גם  קודמיו,  שכמו  בטוחני 
ועבודה  בגוויה,  גנוז  טוב  רב  כי  השומעים,  בעיני 
מאומצת נעשתה, הן בבחירת הניגונים והן בהכנתם 
ובעיצובם הנוכחי, למען יהיו ערבים לאוזן שומעת, 
ויעוררו את הנפש. בפרט שהזמן גורם, ובעת עידן 
וחדוה בחצר בית באבוב, כאשר הנפש תערוג לה’ 
צלילי  ימצאו  רקוד,  עת  היא  והעת  זמרה  בשירי 
ניגונים הללו מסלול ללבות המשתתפים בהשמחה 

- כי חג ה’ לנו.

י”א שבט עת רקד לפ”ק         המגיש באהבה,

זלמן לייב בלויא

עת 
הזמיר 
הגיע
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1.  MArch – 3:20 – ויאתיו
כ"ק אדמו"ר בעל קדושת ציון זצוק"ל

2.  WAltz – 3:41 – אתה הוא
כ"ק אדמו"ר בעל קדושת ציון זצוק"ל

3.  kol MEkADESh – 8:20 – כל מקדש
הרה"ח ר' חיים דוד בלום ז"ל

4.  NIgguN SIMchA – 4:20 – ניגון שמחה
כ"ק אדמו"ר בעל קדושת ציון זצוק"ל

5.  WAltz – 4:55 – וואלס
כ"ק אדמו"ר בעל קדושת ציון זצוק"ל

6.  l’cho DoDI – 7:02 – לכה דודי
כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זצוק"ל

7.  WAltz – 4:14 – ל אדון א
כ"ק אדמו"ר בעל קדושת ציון זצוק"ל

8.  tISch NIgguN – 4:29 – ל מלך א
כ"ק אדמו"ר בעל קדושת ציון זצוק"ל

9.  WAltz – 4:09 – לא תבושי
הרה"ח ר' חיים דוד בלום ז"ל

נתחבר לכבוד "דער גרויסע שבועות" אין באבוב 

10.   B’NI – 3:57 – בני
כ"ק אדמו"ר בעל קדושת ציון זצוק"ל

11.   kADDISh – 3:50 – קדיש
הרה"ח ר' חיים דוד בלום ז"ל
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