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ּפתח,רּבירּבירּבירּבי כד)ׁשמעֹון (ישעיה ©¦¦§¨©
ׁשמענּו זמרת הארץ §©¨Ÿ¦§¤¨¨©§¦מּכנף
להם אֹוי וגֹו'. לּצּדיק ¤¨§¦©©¦§צבי
ׁשּלא לאֹותם אדם, Ÿ¤¨§¨¨¥§¦לבני
מׁשּתּדלים ולא ¦§©§¦Ÿ§¦¦§©מׁשּגיחים
מסּתּכלים ולא רּבֹונם ¦§©§¦Ÿ§¨¦§¦ּבכבֹוד
להתקּדׁש העליֹונה ¥©§¦§¨§¤¨¨ª§©ּבּקדּׁשה
קדֹוׁשים להיֹות הּזה, ¦§§¦¤©¨ּ̈בעֹולם
- הארץ מּכנף הּבא. ¤¨¨©§¦¨©¨ּ̈בעֹולם
קדֹוׁשה. עליֹונה ּכסּות ¨§¨§¤§זֹו
ׁשּנאמר ּכמֹו ׁשמענּו, ©¡¤¤§§©¨Ÿ¦§זמרת

לה) ּבּלילה.(איוב זמרֹות ¨§¨©¦§¥Ÿנתן
ּכנסת ׁשל ּתׁשּבחֹות ¤¤§¤¨§¦¦§זמרֹות,
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש לפני ¨¨©¥§¦¥¨§¦יׂשראל
ּבזמן ּבּלילה, ּבּלילה. ©§¦¨§¨©¨§©©הּוא

הזּדּמנה הּוא)ׁשהיא ּברּוךְ  (ׁשהּקדֹוׁש ¤¦¦§©§¨¤©¨¨

ּומצּויה) לׁשּבח(מזּדּוגת ּומצּויה ¦§©¤¤§¨§¨§©¥©
הּוא, ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¤את
ּבגן הּצּדיקים עם ©§¦¦©©¦©¥£©§¦ּומׁשּתעׁשע

¤¥עדן.

ואילךְ .ּומתיּומתיּומתיּומתי???? הּלילה מחצֹות ¨©¥£©©§¨§¥¨
ׁשמענּו זמרת ,(ּבּלילה)ואז §¨§¦Ÿ¨©§©©§¨

ּכמֹו ּוזמירֹות, §¦§¨§¦ּתׁשּבחֹות.
כה)ׁשּנאמר תזמר.(ויקרא לא ¤¤¡©Ÿ¦§Ÿ
כה)וכתּוב עריצים(ישעיה זמיר §¨§¦¨¦¦

מחנֹות עריצים ּכּמה הּלילה, ּכׁשּנכנס ׁשהרי ּתּקיפים. אֹותם ּכל ׁשל מּמקֹומם עּקּור £©¦¦¨¨©¨§©©¨§¦¤§¥£¤¦¦©¨¨¤¨§¦¦¤£©יענה,
הּלילה מחצֹות לקטרג. ּבעֹולם ּומׁשֹוטטים הֹולכים ּבעֹולם, מצּויים החּקים ׁשֹומרי ¨§©©£¥¥§©§¨¨¦§§¦§¨¨¦§¦ª©¥§¦¦©מּזיקים
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אחת רּוח מתעֹוררת ©©©¤¤§¦¨¥§ואילךְ 
ּכּלם את ¨ª¤¤¤§ועֹוקרת
ּומעבירה ¨¦£©¤¥§¦מּמקֹומֹותיהם,
יׁשלטּו. ׁשּלא ּכדי §§¦Ÿ¤¥§¨אֹותם
ׁשל ּתׁשּבחֹות ׁשמענּו, ¤¨§¦§©¨Ÿ¦§זמרת
זה וכל ּבּלילה. יׂשראל ¤¨§¨§©©¥¨§¦¤¤§ּכנסת
להזּדּוג לּצּדיק, צבי ¥©§¦§¦©©¦§¨̈לּמה?

אחד הּקדֹוׁש(לּקדֹוׁש)ּבזּוּוג ׁשל §¦¤¨©¨¤©¨
ּולהתקּדׁש הּוא ¥©§¦§ּ̈ברּוךְ 

אחת. ©©¨ª§¦ּבקדּׁשה

זהּוואמרואמרואמרואמר - לי רזי לי רזי ¨Ÿ©¨¦¦¨¦¦¤
קדֹוׁשה. רּוח זהּו עליֹון, ¨§©¤§¤סֹוד
ועל הּדֹור על - לי אֹוי ©§©©¦¨£אבל,
ׁשּכּלם ּבגדּו, ּבֹוגדים ¨ª¤¨¨¦§¨̈העֹולם.
ּבהם מׁשּקרים ּבֹו, ¤¨¦§©§¦§©§מׁשּקרים
ׁשּמׁשּקרים די ולא ¦§©§¤©Ÿ§¨§©§ּבעצמם.

אֹותם(מּמׁש)ּבעצמם אּלא , §©§¨©¨¤¨¨
מׁשּתּקרים ׁשּילדּו ¦§©§¦§¨¤¦ּ̈בנים
ונמצאים ׁשּלהם, ׁשקר ¦¨§¦§¤¨¤¤¤§ּבאֹותֹו

ּומּטה. למעלה ¨©¨§©§¦§ּפגּומים

ּבזה,ּכיוןּכיוןּכיוןּכיון הסּתּכל ׁשּיׁשעיהּו ¥¨¤§©§¨¦§©¥¨¤
חטא יראי אֹותם את §¥¥§¦¨¤¥¦ּכּנס
קדֹוׁשה ּדרךְ  אֹותם ¨§¤¤¨¥¦§ולּמד
הּמלךְ  ּבקדּׁשת ¤¤©©ª§¦¥©§¦§להתקּדׁש
ּכיון קדֹוׁשים. בניהם ¨¥¦§¤¥§¥¨¦§ּולהּמצא
ּבנים אֹותם התקּדׁשּו, ¦¨¨§©§¦¤¥¤ׁשאּלה

ׁשּכתּוב זהּו ׁשמֹו. על נקראּו ח)ׁשּילדּו לאתֹות(ישעיה ה' לי נתן אׁשר והילדים אנכי הּנה ¤¨§¦§§©§¤¤¨¦¥¨Ÿ¦§©§¨¦£¤¨©¦§Ÿ
העּמים. מּׁשאר ׁשּפרּוׁשים ּביׂשראל, ¦©¨¨§¦¦§¤¥¨§¦§¦§§ּולמֹופתים
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