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והּצּבּורּכׁשּבאּכׁשּבאּכׁשּבאּכׁשּבא הּבקר §¤¨©Ÿ¤§©¦
ּבבית הּכנסת,נמצאים ¦§¨¦§¥©§¤¤

ּבׁשירֹות להּמצא ¦§¥¨¦§¦¦§צריכים
והרי ּדוד. ׁשל ¥£©¦¨¤¨§¦§ותׁשּבחֹות
לעֹורר הּוא ׁשּסּדּור ¥§¦¤§©¥ּבארנּו,
לתּקן ּולמּטה, למעלה ¥©§¨©§¨§©§¨£©אהבה
ׂשמחה, ּולעֹורר ¨§¦¥§¦¦ּתּקּונים
הלוּים זה ּבׁשביל ¦¦§©¤¦§¦¥£¤ׁשהרי
אהבה לעֹורר ¨£©¥§¦§§¦מתעֹוררים
ּבאֹותם למעלה ¨§¨§©§¨§¦§וׂשמחה

ותׁשּבחֹות. ¨§¦§¦ׁשירֹות

הּכנסתּומיּומיּומיּומי ּבבית ׁשּמדּבר ¦¤§©¥§¥©§¤¤
ׁשּמראה לֹו! אֹוי - חל ¤§©¤Ÿ¥§¦§ּבדברי
את ׁשּגֹורע לֹו! אֹוי ¤©¥¤¥פרּוד.
חלק ׁשאין לֹו! אֹוי ¤¥¥¤¨¡̈האמּונה.
ׁשּמראה יׂשראל. ¤§©¤¥¨§¦¥Ÿ¥ּבאלהי

אין ואינֹו(לֹו)ׁשהרי אלֹוּה ¤£¥¥¡©§¥
ׁשם ּבֹו)נמצא חלק לֹו ולא(ואין ¦§¨¨§¥¥¤§Ÿ

קלֹון ּומנהיג מּמּנּו, ¨¦§©¤¦¥פֹוחד
העליֹון(ּבחזק)ּבּתּקּון ©¦©Ÿ¤¨¤§

¨§©§¤ׁשּלמעלה.

ׁשּיׂשראלׁשהריׁשהריׁשהריׁשהרי ּבׁשעה ¤£¥§¨¨¤¦§¨¥
סּדּור הּכנסת ּבבית ¦¤¤§©¥§¦§©§מסּדרים
וסּדּור ותׁשּבחֹות ׁשירֹות ¦§¨§¦§¦¤ׁשל
ׁשלׁש מתּכּנסים אז Ÿ¨¦§©§¦¨¨¦§©הּתפּלה,

קדֹוׁשים מלאכים הם אחד מחנה עליֹונים. מלאכים ׁשל הּקדֹוׁש(עליֹונים)מחנֹות את ׁשּמׁשּבחים ©£¤©§¨¦¤§¦©£¤¤¨¥©§¨¦§¦¤§¦¤§©§¦¤©¨
ואחרים ּבּלילה. הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש את ׁשּמׁשּבחים אחרים ׁשּיׁש מּׁשּום ּבּיֹום, הּוא (ואּלה)ּברּוךְ  ¨©¦¤¥£¥¦¤§©§¦¤©¨¨©©§¨©£¥¦§¥¤

cMcMcMcM,`YWipk iaa EgkYW` `xEAve ,`xtv iz` ©¨¥©§¨§¦¨¦§§¨§¥§¦§¨
`de .cecC ogAWEze oixiWa `gMYW`l ErÄ§¦§©§¨§¦¦§§§¨§¨¦§¨
`Nirl Enigx `xrz`l Edi` `xECqC ,`pniwF`¦§¨§¦¨¦§¦§£¨§¦§¥¨
`dC .decg `xrz`lE ,oipETY `pwz`l ,`Yze§©¨§©§§¨¦¦§¦§£¨¤§¨§¨
decge Enigx `xrz`l ixrzn i`eil `C oiba§¦¨¥¨¥¦§£¥§¦§£¨§¦§¤§¨

.ogAWEze oixiW oEPi`A ,`Nirl§¥¨§¦¦¦§§§¨

o`nEo`nEo`nEo`nE,Dil iee ,lFgC oiNna `YWipk iaa irYWnC ©§¦§¨¥§¥§¦§¨§¦¦§©¥
iee .`zEpnidn rxbC zil iee ,`cExt ifg`C§©¨¥¦¨©¥§©̈§¥§¨©
ifg`C .l`xUic `dl`a `wlEg Dil zilC Dil¥§¥¥¨¨¤¡¨¨§¦§¨¥§©¨¥

zil `dc(Dil),oOY gkYW` `le ,`dl`l zile)Di §¨¥¥¡¨¨§¨¦§§©©¨§¥¥

(diA DiwlEg`pETza `plw bidp`e ,DiPn ligc `le ¨¥¥§¨¨¦¦¥§©§¦§¨¨§¦¨
(`tiwza `"q).`Nirlc d`Nr §¨¦¨¦¨¨¦§¥¨

`dC`dC`dC`dC,`YWipk iaa ixCqn l`xUic `zrWA §¨§©£¨§¦§¨¥§©§¥§¥§¦§¨
`xECqe ogAWEze oixiWC `xECq¦¨§¦¦§§§¨§¦¨
ik`lnC oiixWn zlY iWPMzn oicM ,`zFlvc¦§¨§¥¦§©§¥§©©¦§¨§©§£¥
oiWiCw oik`ln oEPi` ,`cg `ziixWn .i`Nr¦¨¥©¦§¨¨¨¨¦©§¨¦©¦¦

(oi`Nir),`nniA `Ed Kixa `WcEwl ogAWn `wC ¦¨¦§¨§©§¨§§¨§¦¦¨¨
Kixa `WcEwl ogAWn `wC oipxg` zi`C oibA§¦§¦©£¨¦§¨§©§¨§§¨§¦
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הּקדֹוׁש את ׁשּמׁשּבחים ¨©¤¦§©§¤¥הם
ׁשירֹות ואֹומרים הּוא ¦¦§§ּ̈ברּוךְ 
ּבּיֹום. יׂשראל עם ©¥¨§¦¦¨§¦§ותׁשּבחֹות

מלאכיםמחנהמחנהמחנהמחנה הם ׁשני ©£¤¥¦¥©§¨¦
ּבכל ׁשּנמצאים ¨§¦¨§¦¤¦§קדֹוׁשים
יׂשראל, ׁשל ּוקדּׁשה ¥¨§¦¤¨ª¨§ª§קדּׁשה
ּובּׁשלטֹון למּטה. §¦©¨©§¦§©§ּומקּדׁשים
אֹותם ּכל ¨¨¤¨¤ׁשּלהם,
אֹותם ּבכל ¨¨§¦§§¦¤ׁשּמתעֹוררים

ּתפּלה(היכלֹות)רקיעים ּבאֹותּה §¦¦¥¨§¨§¦¨
יׂשראל .(ׁשּמּיׁשב)ׁשל ¤¦§¨¥¤¦Ÿ¤

עלמֹותמחנהמחנהמחנהמחנה הם ׁשליׁשי ©£¤§¦¦¥£¨
עם ׁשּמתּתּקנֹות ¦§©§¦¤§¤עליֹונֹות,
אֹותּה ּומתּקנֹות ¨§©§¨¦§©הּגבירה,
ואּלה הּמלךְ , לפני ¤¥§¤¤©¥§¦¨¦§©§להכניסּה
על העליֹונים הּמחנֹות ©¦§¤¨£©©¥הם
ּבּסּדּור מתּתּקנים וכּלם ¦©¦§©§¦¨ª¨§ªּכּלם.
למּטה, מתּתּקנים ¨©§¦§©§¦¥¨§¦¤ׁשּיׂשראל
ותׁשּבחֹות ׁשירֹות ¨§¦§¦¨§ּבאֹותם
ׁשּמתּפללים ּתפּלה ¦§©§¦¤¨¦§¨§ּובאֹותּה
ׁשּמזּדּמנים ּכיון ¦§©§¦¤¨¥¥¨§¦יׂשראל.
אז הּללּו, הּמחנֹות ¨¨©£©©¤Ÿ§ׁשלׁשת
ּבׁשירה ּפֹותחים ¨¦§¦§¥¨§¦יׂשראל
ואֹותֹו רּבֹונם. לפני §¨¦¥§¦¦§©§ּומזּמרים
לׁשּבח ׁשּממּנה אחד, ©¥©§¤ª§¤¨¤¤£©מחנה
מזּדּמנים ּבּיֹום, רּבֹונם ¦§©§¦©¨¦¤את
ּכאחד עּמם ּומזּמרים ¨¤§¨¦¦§©§¤¥£עליהם

הּדברים. את ּבארנּו והרי הּמלךְ , ּדוד ׁשל הּׁשבחים ¦¨§©¤§©¥¥£©¤¤©¦¨¤¦¨§©¨§ּבאֹותם

oipxg`e .`ilila `Ed(oiN`e `"q)`wC oEPi` §¥§¨§©£¨¦§¦¥¦§¨
oixiW oixn`e ,`Ed Kixa `WcEwl ogAWn§©§¨§§¨§¦§©§¦¦¦

.`nniA l`xUiC EdiicdA ogAWEze§§§¨©£©§§¦§¨¥¦¨¨

`ziixWn`ziixWn`ziixWn`ziixWn,oiWiCw oik`ln oEPi` ,`piipY ©¦§¨¨¦§¨¨¦©§¨¦©¦¦
dWEcwE dWEcw lkA igMYWnC§¦§©§¥§¨§¨§¨
lM ,oFdlc `phlEWaE .`Yzl iWCwn ,l`xUic§¦§¨¥§©§¥§©¨§§¨¨¦§¨

,oiriwx oEPi` lkA oixrznC oEPi`(oilkid `"q)`iddA ¦§¦§¨¦§¨¦§¦¦¥¨¦§©¦
l`xUic `zFlv(aWFinc `"q). §¨§¦§¨¥§¦¤

`ziixWn`ziixWn`ziixWn`ziixWn`wC .oi`Nr oznlEr oEPi` d`zilY ©¦§¨¨§¦¨¨¦§§¨¦¨¦§¨
Dl ipTznE ,`zipFxhn mr ipTYzn¦§¨§¥¦©§¦¨§©§¥¨
oi`lr oiixWn oEPi` oiN`e ,`Mln inw Dl `lr`l§©£¨¨¨¥©§¨§¦¥¦©¦§¨¦¨¦
l`xUic `xECqA ,ipTYzn EdNke .EdNM lr©ª§§ª§¦§©§¥§¦¨§¦§¨¥
`iddaE ,ogAWEze oixiW oEPi`A ,`Yzl ipwYznC§¦©§§¥§©¨§¦¦¦§§§¨§©¦
zlY oiN`C oeiM .l`xUi Elvn `wc `zFlv§¨§¨§¨¦§¨¥¥©§¦¥§©
ixnfe ,`zxiW igzR l`xUi oicM ,opOCfn oiixWn©¦§¨¦§©§¨§¥¦§¨¥©§¥¦¨¨§©§¥
`pnn iC ,`cg `ziixXn `idde .oFdix`n inẅ¥¨¥§©¦©¦§¨¨¨¨¦§¨¨
ixnfe ,Ediilr opOCf` ,`nniA oFdix`nl `gAWl§©§¨§¨¥¦¨¨¦§©§¨¨©§§©§¥
`de ,`Mln cecc igaW oEPi`A ,`cgM oFdOr¦§©£¨§¦§¨¥§¨¦©§¨§¨

.iNn `pniwE`¦§¨¦¥




