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שירה פרק

ויום, יום בכל להשי"ת כולו היצור וכל השמים צבאות שמשבחים וההודאה השבח הוא שירה, פרק
שונים, נגינה כלי עם גדולה תזמורת ללהקת זאת ממשיל זצוק"ל, לוריא להרח"ז רננים כנף ובספר
כן כמן ונהדרת, נפלאה למוזיקה נשמעת יחד הלהקה וכל מחברו, בקולו השונה נגינתו וכלי זמר ַ כל
שאמרו ועי"ז הזו. הנפלאה התזמורת כל על המנצח כביכול הוא שירה, הפרקי את האומר האדם

בקשותיו. לבקש יכול אמריתה ולאחר ממרום, רב ולשפע הסגולות לכל זוכה בכוונה
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רררראאאאששששווווןןןן פפפפררררקקקק
צבאם וכל הארץ השמים, שיר
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ששששנננניייי פפפפררררקקקק
השמים וצבאות הלילה היום, שיר

     
  

    
 

      
     
     

 
     

      
      
      

  
     

    
      

  


