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`"r alw - a"r `lw sc dnexz zyxt xdfa xn`nd xewn

gazyi zkxae mid zxiy zlrn

ׁשּמסּימיםּבאֹותֹוּבאֹותֹוּבאֹותֹוּבאֹותֹו זמן §§©¤§©§¦
ׁשל הּׁשבחים את ¤¦¨§©¤¥¨§¦יׂשראל
אז ּדוד, ׁשל ּתׁשּבחֹות ¨¦¨¤¨§¦¨אֹותן
הּים ׁשירת ׁשל ¨©©¦¤©©§¦©הּתׁשּבחת
ּתאמר, ואם ׁשּבארנּו. ©Ÿ¦§§©¥¤§ּכמֹו
לּמה הּזאת הּתׁשּבחת ¨¨Ÿ©©©§¦©¥£הרי
ׁשבחי אחר אחרֹונה ¥§¦©©¨£©¤¤ª§מתּקנת
ׁשּבכתב ּתֹורה והרי ¨§¦¤¨¥£©¦̈דוד,
ּפה, ׁשּבעל לּתֹורה ¤©§¤¨©¤¤קֹודמת
וקֹודמת לּנביאים, ¤¤§¦¦§©¤¤§וקֹודמת
- ׁשּקֹודמת ּוכמֹו ¤¤¤§¦§©לּכתּובים,

להקּדים צריךְ  ?(ּבׁשירה)ּכךְ  ¨¨¦§©§¦§¦¨

יׂשראלאּלאאּלאאּלאאּלא ׁשּכנסת מּתֹוךְ  ¤¨¦¤§¤¤¦§¨¥
מּתֹורה אּלא מתּקנת ¨¦¨¤¤¤Ÿ§ªלא
צריךְ  ּכךְ  מּׁשּום ¦¨¨¦¨§¦¤ׁשּבכתב,
ּבראׁשית אֹותּה ¦¥§¨©לֹומר
הּתׁשּבחת וזֹו ©©§¦©§¨¤¦ּתּקּוניה,
ׁשאר מּכל ¨§¨¦¨ª§©המעּלה
והיא ׁשּבעֹולם. ¦§¨¨¤¨§¦©הּתׁשּבחֹות
ּכמֹו מּכּלן התּתּקנה §¨Ÿ¦§©§¨¦ªלא
הּזֹו, מהּתׁשּבחת ©©©§¦©¥¨§©§¦¤ׁשהתּתּקנה
לתפּלת סמּוכה היא ©¦§¦¨§¦¥¨§ולכן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו §©¥¤§¤Ÿ¦מּיׁשב,

ּכׁשּנאמרתּבאֹותּהּבאֹותּהּבאֹותּהּבאֹותּה ׁשעה §¨¨¨§¤¤¡¤¤
ּכנסת מתעּטרת הּים, ¤¤§¤¤©§¦¨©©¦ׁשירת
ׁשעתיד כתר ּבאֹותֹו ¦¨¤¤¤§¥¨§¦יׂשראל
ּכמֹו קדֹוׁשים, ּבׁשמֹות וחקּוק ּגלּוף כתר ואֹותֹו הּמׁשיח, מלךְ  את לעּטר הּוא ּברּוךְ  §¦§¥§¨§¨¤¤§©¦¨©¤¤¤¥©§¨¨©הּקדֹוׁש

`EddA`EddA`EddA`EddAoEPi`c igaW l`xUi iniIqnc `pnf §©¦§¨¦§©§¥¦§¨¥§¨¥§¦
`YgAWEY oicM ,cecC ogAWYª§§¨§¨¦§¥§©§¨
i`d ,`niz i`e .`pniwF`C dnM ,`Oic `zxiWc§¦¨¨§©¨§¨§¦§¨§¦¥¨©
xza `ziixza `pETzA idi` i`n` `YgAWEz§©§¨£©¦¦§¦¨©§©§¨¨©
dxFzl zniCw` ,azkAW dxFz `de ,cecc igaW§¨¥§¨¦§¨¨¤¦§¨©§¦©§¨
zniCw`e ,mi`iaPl zniCw`e ,dR lrAW¤§©¤§©§¦©©§¦¦§©§¦©
Kixhv` ikd ,zniCw`c dnkE ,miaEzMl©§¦§¨§©§¦©¨¦¦§§¦

.`nCw`l.(`zxiWa `"p) §©§§¨§¦¨¨

,`N`,`N`,`N`,`N``N` zpwYz` `l l`xUi zqpMC FBn ¤¨¦§§¤¤¦§¨¥¨¦§©§©¤¨
Kixhv` ikd mEXn ,azkAW dxFYn¦¨¤¦§¨¦¨¦¦§§¦
`YgAWEz i`de ,`dpETzC `zExiWA Dl xnFl©¨§¥¨§¦¨¨§©§©§¨
`l idi`e .`nlrC ogAWY x`W lMn ,`iNrn§©§¨¦¨§©ª§§¨§¨§¨§¦¦¨

zpwYz`c dnM ,EdNMn zpwYz`(`"r a"lw sc) ¦§©§¨¦ª§§©§¦§©§¨
`zFlvl KEnq idi` ,`C oibaE .`c `YgAWEYn¦§©§¨¨§¦¨¦¦¨¦§¨

.`pniwF`c dnM ,aWEInC¦§¨§¨§¦§¨

DADADADA`xHrzn ,xnz` `Oic `zxiW ck `zrW ¨©£¨©¦¨¨§©¨¦§©¦§©§¨
`Wcw oiOfC ,`xzk `EddA l`xUi zqpk§¤¤¦§¨¥§©¦§¨§©¦ª§¨
`Edde ,`giWn `Mlnl `xHr`l `Ed Kixa§¦§©§§¨§©§¨§¦¨§©
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הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¥©§¦¤ׁשהתעּטר
את יׂשראל ׁשעברּו יֹום ¤¥¨§¦§¨¤אֹותֹו
מחנֹות ּכל את והטּביע £©¨¤©¦§¦§¨©הּים
ּכךְ  ּומּׁשּום ּופרׁשיו. ¨¦¨¨¨Ÿ§©ּפרעה
רצֹונֹו לׂשים אדם §¦¨¨¨¦̈צריךְ 
ׁשּזֹוכה מי וכל הּזֹו. ¤¤¦¨§©¨¦©ּבּׁשירה
לראֹות זֹוכה הּזה, ּבעֹולם §¦¤¤©¨¨̈לּה
ּבתּקּוני הּמׁשיח מלךְ  ¥¦§©¦¨©¤¤¤את
ּכלי ּובחגירת הּכתר ¥§©¦£©¤¤©אֹותֹו
זֹו ׁשירה לׁשּבח וזֹוכה ¨¦©¥©§¤§¥זינֹו,
את ּבארנּו והרי ¤§©¥¥£©ׁ̈שם,

¦¨§©הּדברים.

ליׁשּתּבח,ּכיוןּכיוןּכיוןּכיון אדם ׁשּמּגיע ¥¨¤©¦©¨¨§¦§©©
אֹותֹו הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¥נֹוטל
לפניו, אֹותֹו וׂשם ¨¨§¨§¤¤©הּכתר
מתחילה יׂשראל ¨¦§©¥¨§¦¤¤§ּוכנסת
הּמלךְ  לפני לבא ¤¤©¥§¦Ÿ¨¥©§¦§להתּתּקן
אֹותּה לכלל וצריךְ  ¨Ÿ§¦¦¨§§¤̈העליֹון,
הרחמים מּדֹות עׂשרה ¦£©¨¦¥§¤Ÿ§¦ּבׁשלׁש
מתּברכת, ׁשּמהן ¤¤¨§¦¤¥¤§¤̈העליֹונֹות
ּבׂשמים עׂשר ׁשלׁשה ¦¨§¨¨¨Ÿ§¥§והם

ׁשּנאמר ּכמֹו (שירעליֹונים, ¤§¦§¤¤¡©
ד) קנההשירים וכרּכם ¤¨Ÿ§©§§§¥נרּד

ׁשיר, הם: וכאן וגֹו', ¦¥¨§§¨¦§וקּנמֹון
עז, וזמרה, הּלל, Ÿ¨§¦§¥©¨¨§ּוׁשבחה,

ּגדּלה,ּוממׁשל נצח, ה, ¤§¨¨¤©§ª¨
קדּׁשה. ותפארת, ¨ª§¤¤§¦§¨§ּגבּורה,

ׁשהיא מּׁשּום עׂשר, ׁשלׁשה והיּו ּומלכּות, ולֹומר עּמם לחּברּה ּכךְ  אחר עׂשר. ׁשנים ¦¤¦¨¨¨Ÿ§¨§§©©§¨¦¨§©§¨©©¨¨¥§¥£הרי
מהם. ¤¥¤¤¨§¦מתּברכת

dnM ,oiWiCw odnWa `wTgn `tilb `xzM¦§¨§¦¨§ª¨¨¦§¨¨©¦¦§¨
ExAr`c `nFi `Edd `Ed Kixa `Wcw xHrz`c§¦§©¨ª§¨§¦©¨§©§¨
drxtC oiixWn lkl rAh`e ,`Oi zi l`xUi¦§¨¥©©¨§©§©§¨©¦§¨§©§Ÿ

Wp xa irA ,`C oibA .idFWxtEDizErx d`eEWl ¨¨¦§¦¨¨¥©¨§©¨¨§¥
ikf ,`nlr i`dA Dl ikfC o`n lke .`zxiW i`dA§©¦¨¨§¨¨§¨¥¨§©¨§¨¨¥
,`xzk `Edd ipETza `giWn `Mlnl ingnl§¥¡¥§©§¨§¦¨§¦¥©¦§¨
,oOY `zxiW i`d `gAWl iMfe ,Dipiifc ExibgaE©£¦§©§¥§©¥§©§¨©¦¨¨©¨

.iNn `pniwE` `de§¨¦§¨¦¥

oeiMoeiMoeiMoeiM`Ed Kixa `Wcw lhp gAYWil Wp xa ihnC ¥©§¨¥©¨§¦§©©¨¦ª§¨§¦
l`xUi zqpME ,Dinw Dil iEWe ,`xzM `Edd©¦§¨§©¥¥¨¥§¤¤¦§¨¥
.d`Nr `Mln inw izinl `pwYz`l z`ixW§¦©§¦§©§¨§¥¥¨¥©§¨¦¨¨
ingxC olikn xqilzA ,Dl `llk`l Kixhv`e§¦§§¦§©§¨¨¨§§¥©§¦¨§©£¥
oinqEA xqilY oEPi`e .zkxAz` oFdPnC ,i`Nr¦¨¥§¦§¦§¨§©§¦§¥©§¦

,xn` Y`c dnM ,oi`Nr(c mixiyd xiy)dpw mFMxke Cxp ¦¨¦§¨§©§¨¥¥§§§©§¨¤
,lNd ,dgaWE ,xiW ,oEPi` `kde ,'Fbe oFnPwe§¦¨§§¨¨¦¦§¨¨©¥
,dxEaBE ,dlEcB ,gvp ,dlWnnE ,fFr ,dxnfe§¦§¨¤§¨¨¤©§¨§¨
xzalE .xqixz `d .dWEcw ,zx`tze ,dNdY§¦¨§¦§¤¤§¨¨§¥¨§¨©
.xqilz Eede ,zEklnE xnFle ,EdiicdA Dl `xAgl§©§¨¨©£©§§©©§©£§¥¨

.EdiiPn `kxAzn idi`C oibA§¦§¦¦¦§¨§¨¦©§
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ׁשּנכללתולכןולכןולכןולכן ּבׁשעה צריךְ  §¨¥¨¦§¨¨¤¦§¤¤
ורצֹון לב ּבזה לׂשים ¨§¥¤¨¦¨¤¥¥ּביניהם,
ׁשּלא ּכלל, לדּבר Ÿ§©¥§¨¤Ÿ§ולא
מפסיק ואם ּביניהם, ¦§©¦§¤¥¥¦§©§להפסיק
אחת ׁשלהבת יֹוצאת ©©¤¤§©¥¤¥¥ּביניהם,
הּכרּובים, ּכנפי ¦§©¥§©©©¦מּתחת
ּפלֹוני ואֹומרת: ּבחיל ¦§¤¤§¦©§¥§וקֹוראת
הּקדֹוׁש ּגאּות את ¨©¥¤¦§¦¤ׁשהפסיק
ויּפסק, יתּכּלה הּוא, ¥¨¦§¤©§¦ּ̈ברּוךְ 
הּמלךְ  גאּות יראה ¤¤©¥¤§¦Ÿ¤ׁשּלא

ׁשּנאמר ּכמֹו כו)הּקדֹוׁש, (ישעיה ©¨§¤¤¡©
מּׁשּום ה', ּגאּות יראה ¦¥¤§¦©ּובל
הם האּלה עׂשר ¥¤¥¨¨¨¨Ÿ§¤ׁשּׁשלׁשה

ה'. ¥ּגאּות

ההֹודאֹותמּכאןמּכאןמּכאןמּכאן אל - והלאה ¦¨¨¨§¨¥©¨
העליֹון הּמלךְ  זה §¤¨¤¤©¤כּו'.
ּכמֹו ׁשּלֹו, ּכּלֹו §¤ª¨©¤ׁשהּׁשלֹום
אׁשר הּׁשירים ׁשיר ¤£¦¦©¦©¡¤¤ׁשּנאמר,
ׁשהּׁשלֹום לּמלךְ  ¨©¤¤¤©ŸŸ§¦לׁשלמה,
הּׁשבחים ׁשּכל מּׁשּום ¦¨§©¨¤¦¤ׁשּלֹו.
יׂשראל ּכנסת אל הם ¥¨§¦¤¤§¤¥¨©הּללּו
ּבּמחנה ¤£©©©©©§¦¤§ּכׁשּמׁשּתּבחת
ׁשיר ׁשּנאמר, ּכמֹו ¦©¡¤¤§¨©§¤ׁשּלמּטה,
לׁשלמה, אׁשר ŸŸ§¦¤£¦¦©הּׁשירים
הּכל. את ּובֹורא ׁשלֹום עׂשה חׁשךְ  ּובֹורא אֹור יֹוצר - והלאה מּׁשם ׁשּלֹו. ׁשהּׁשלֹום Ÿ¤Ÿ¤¨¥¤©Ÿ¥¥¨§¨¨¨¦¤¨©¤¤¤©לּמלךְ 

העליֹון העֹולם ּתּקּוני הם ׁשאּלה החברים והתעֹוררּו בזה, התעֹוררנּו אדֹון)והרי .(אל ©£¥¦§©§¨¤§¦§§©£¥¦¤¥¤¥¦¥¨¨¨¤§¥¨

lrelrelrelre,EdiipiA zlilMz`c `zrWA ,Kixhv` `C §©¨¦§§¦§©£¨§¦§§¦©¥©§
irYWil `le ,i`da `zErxE `Al d`eEWl§©¨¨¦¨§¨§©§¨¦§¨¥
,EdiipiA wiqt i`e .EdiipiA wFqtl `lC ,llk§¨§¨¦§¥©§§¦¨¦¥©§
ix`we ,`aFdlW cg witp `iiaExM iRcB zFgYn¦§©§¥§§¨¨¦©©§¨§¨¥
`WcEwc `zE`B wiqt iC `iplR ,xn`e `liga§¥¨§¨©§©§¨¦¨¦§¨§§¨
`zE`b ingi `lC ,wQRzie ivYWi ,`Ed Kixa§¦¦§§¥§¦§§©§¨¤¡¥¨¨

xn` Y`c dnM ,`WiCw `Mlnc(ek diryi)d`xi laE §©§¨©¦¨§¨§©§¨¥©¦§¤
.'ii zE`B oEPi` xqilY oiN`C oibA ,'d zE`b¥§¦§¦¥§¥¨¦¥§¨

o`Mno`Mno`Mno`Mn`Mln `C ,'ek zF`cFdd l` d`ldlE ¦¨§¨§¨¥©¨¨©§¨
ipd lkC oibA ,Dilic `Nk `nlWC d`Nr¦¨¨¦§¨¨Ÿ¨¦¥§¦§¨£¥
`gAYWn cM l`xUi zqpMC DAbl oEPi` ogaW§¨¨¦§©¨§§¤¤¦§¨¥©¦§©§¨
mixiXd xiW xn` Y`c dnM .`Yzlc `ziixXna§©¦§¨¨¦§©¨§¨§©§¨¥¦©¦¦
oOYn ,Dilic `nlWC `Mlnl ,dnlWl xW £̀¤¦§ŸŸ§©§¨¦§¨¨¦¥¦©¨

,d`ldlE(dn diryi)dUFr KWg `xFaE xF` xvFi §¨§¨¥¥Ÿ¤¤
,Dia `pxrY` `de .lMd z` `xFaE mFlẄ¥¤©Ÿ§¨¦§©§¨¥
`nlrC oipETiY oEPi` ipdc `iIxag ExrY`e§©§£©§©¨§¨¥¦¦¦§¨§¨

.d`Nr.(oFc` l`) ¦¨¨¥¨




