
ראסקין' שי זלמן שניאור של מצוה הבר מחגיגת מזכרת  

6 
 

 מ"תש תשרי

 הכריז לפתע ערבית לאחר, ה"ר של' א בליל

" טוב ויום שבת גוט" בקול א"שליט הרבי

, אחריו עונה הקהל כשכל פעמים שלשה

 בידו ועשה" בחרתנו אתה" לנגן החל ז"ולאח

. זה בניגון רקדו רב זמן ולמשך בחוזק

 התקיעות. ]טוב יום גוט פ"ג אמר', ב בליל

 היה ולפעמים, השברים וכן קשה קצת היו

.[ קשה קצת תרועה כ"ג

 בחזרו, לתשליך הרבי הלך מנחה לאחר

 והוא, ביד לו ועשה זושא את פגש מתשליך

 שהרבי לו ואמר דחפו מישהו כ"אח, ראה לא

 אתה" לנגן הרבי החל בנתיים, לו סימן

 עבור לאחרי. לזושא בידו ועשה" בחרתנו

, להתוועדות א"שליט הרבי ירד זמן משך

 זה ולאחרי הרביים ניגון לנגן הורה כנהוג

, "אלקינו הוא" לנגן( הראשונה לפעם) הורה

 ובראשו בידו ועשה( א"שליט הרבי של ניגון)

 וביום" ה"ד מאמר היה ז"לאח. חזק

 כזה מאמר ראשונה פעם" )'וגו שמחתכם

, ומעריב ז"בהמ, שיחות כמה ז"לאח, (ה"בר

. ברכה של וכוס הבדלה

 בעת, מאוד פריילעך היה ברכה של בכוס

 ש"מאנ לכמה' הק בידו רמז הניגונים

 כמעט, השירה להגברת תשובה-ומהבעלי

 המלים על ניגון לעשות הורה, ב"הכוש בסוף

 ובראשי ובמועדיכם שמחתכם וביום"

 החזן עם משהו היה פה" )'וגו חדשיכם

 ניגון על עשו והניגון, ('וכו טעלעשעווסקי

 בידיו עשה והרבי, הרבה מחבבו שהרבי

 זאל" לנגן הרבי החל ב"הכוש בסוף, הרבה

 ומחא בעצמו ניגן ש"ואד, "גאולה די זיין שוין

' הק ידיו בשתי עשה וכן, בחוזק' הק כפיו

 אמר ז"לאח( מאוד נדיר דבר) מאד בחוזק

. בניגון ויצא אחרונה ברכה

 בעת. התפילות בעת מאד שמח היה בסוכות

 ניגון ניגנו לתפילה א"שליט הרבי שנכנס

 ומחא רקד הבימה על בעומדו ש"ואד שמח

 התפילה לאחרי ט"וביו, בחוזק' הק כפיו

 בקול בהכריזו' הק בידו א"שליט הרבי עשה

 לנגן והתחיל, טוב יום וגוט שבת גוט

. 'וכו" שמחתכם וביום" או, "ושמחת"

 נתן בסופו הקפות לפני צ"דשמע בהתוועדות

( בקבוקים) לרבנים משקה א"שליט הרבי

 דשמחת בהתוועדות וכן הנאספים לכל לחלק

. תורה

 הרבה, תורה שמחת שלאחרי היחידות ימי

 נתן ד"חב ובנות מנשי לכמה, נכנסו אנשים

 ק"ערש שישי ביום וכן, שני דולר ש"אד

 שעות כמה למשך בצהרים' שהי) בראשית

 ובנות לנשי שני דולר ש"אד נתן( יחידות

. ק"ש נר הדלקת עבור ד"חב

 חשון

 הקונטרס לאור יצא וירא פ"דש בשבוע

". לדרכו הלך ויעקב"

 ג"הרבא השתדלות י"ע זה בשבוע כ"כמו

 יהודי קהילת ראש ליחידות נכנסו א"שליט

 ווייס'ה עם ביחד עמאר' שי דוד מר מרוקו

, ערבית לאחרי' שי ברדוגו מר' פרעזידענט

 עמאר ומר רגעים כמה למשך' הי ברדוגו מר

 !.דקות עשרים למשך ש"אד עם נשאר

 

 מ"תש( חשון' ה) נח ק"עש ה"ב

 ץ"הריי ק"כ להולדת המאה שנת

 ל"זצ

 ימים כמה לפני נודע  –מלכות בדבר פותחין
 מזה ידעתי אני, בכלל שלשום או אתמול


