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  אסיל'אושאק פ            אשיל'אושאק פ  1
    

  יבור� שמו          ו שייא שו נומברי'ינדיגב
  בא אורו וייזרע          ייני שו לוז אי אשימברי'ב

  הוא הינו סיבה לעול�           שיבה פארה שיינפרישיאיל  
  ברו� אתה אלוהנו            בארו! אתה אילוהינו  

  
  רבונו של עול� הינו          אילישאבינו שיל עולא� ר

   בפע� אחתעשה חלל          יז'איזו חאלול אי� אונה ב
  ובכוח שרשו            שאוביקואח די שו שורי  
  ברו� אתה אלוהנו                ברו!  

  
  חות� בא באצבעו          ותא� אינטרו אשו דידוח

  לעול� כ� נותר          פארה שיינפרי אנשי קידו
  רמז הוא אשר ירש           או� רימיז קי אירידואיש  
  ברו� אתה אלוהנו                ברו!  

  
  הוא הינו ניצו� שיצא          יושינטייא קי שאליש ואיה

  )הורה(שיר נת� ורמז             קאנטי דייו אי אשינייו
  הבדיל הכל וברא            אפארטו טודו אי קרייו  
  ברו� אתה אלוהנו                ברו!  

  ת�    ת�
  ת�  

  
  )]?(ברכה [=אקרוסטיכו� ברחה 

  87הרוורד ' ר



  ב            2
  
   חי מלכי�ראשו� הינו עמוק מאוד מאציל         ונדו חי מי ריי' מויי פאישאשיל רישו� מ

  עולמי� גבוה) מל�( חי חי מלכי מלכי �ממנו יצא     די איל שאלייו חאי חאי מי ריי מי ריי עולאמי� אלטו
  חי מל�, חי מל�,  חי מל��הוא הינו מקור הכל      מיקור די איל טודו חאי ריי חאי ריי חאי ריישאילי

  ]ו[ את אלהות�מלכי , חי,  חי�מי ישיג , מלכי, חי מל�  [ מי ריי אשו אילאהחאי ריי מי ריי קיי� לו אלקאנשה חאי חאי
  
  אור ראשו� תמיד עימו          וז פרימירו שיינפרי קונילל

  ) י�(עימו נכלל, חי, העולמות         קולילאיש עולאמוד חאי קוניל לוש
  אי� כמותו, הוא הינו מבחר        חאר נו איי קומו איל' מיפשאילי  
  ]ו[ את אלהות�מלכי , חי,  חי�מי ישיג , מלכי,  מל�חי                חי  

  
  הישר הינו לבטח ) קב: או(קו            שיירטואילישהאיאשאר ' אבק

  )י�(הוא תיק� מלכי� גבוה          ו מילאחי� אלטו'איל אדוב
  עד לתוו� וישב          אשטה אינמידייו אי אשינטו  
  ]ו[ אלהות את�מלכי , חי,  חי�מי ישיג , מלכי, חי מל�                חי  

  
  א הינו לפני כל"הו          די איל טודוש  אנטישא אי"וה

  סודו עמוק מאוד          ונדו' מויי פאיששו שיקריטו 
  הוא אחד ואי� שני           אונו שי� שיגונדושאילי  
  ]ו[ את אלהות�מלכי , חי,  חי�מי ישיג , מלכי, חי מל�                חי  

  
  לחי עול� מלא הכ            חאי עולא� יינו די טודו

  הוא הינו סוד יסוד עול�           סוד די טימיל דיל מונדואיליש
  ע� המלכה התחבר          ונטו' מאלקה איל שי אגקונלה  
  ]ו[ את אלהות�מלכי , חי,  חי�מי ישיג , מלכי, חי מל�                חי  

  ת�    ת�
  ת�  

  
  )]?(מלכה [=מלקה: אקרוסטיכו�



  ג          3
  
  קדוש ברו�) יזעל :או(שימח             ו'ליגרו שאנטו בינדיגא

  מי ימלא דברו          ו'ירמי קונשו דיג'קיי� אפ
  לעשות ברית מילה          אזיר ביריד מילה'פארה פ  
  לב� בחלק אחר דאבו�          ו'אי� אוטרה פארטי דישפיג  

  .'מל� מלכי� שהוא ה        יהוה אישקי ש  ריילושדי ש    ריי די ריי
  
  מי שעושה ברית מילה            יריד מילה קיי� לו אזיב

  רבי שמעו� כ� אומר             ימו� אנשי דיזי'ריבי ש
  מי שהתחבר בקהל הזה          ונטו אינישטי קאל'קיי� אג  
  .בא אלוהי� ויברכהו           ינו איל דייו אי בינדיזי'ב  

  .'מל� מלכי� שהוא ה                    ריי
  
  נסי� ונפלאות) י�(גדול          לאוד'יניפ'אדול נישי� בג

  נשמות) ו(בלי ערלה נותר          שי� אורלה קידו נישאמוד
  אליהו בשמחה            אילייאהו קו� אליגרי  
  בישר לאבות          וד'אבש ישייאש אלו'דייו אלב  

  
  נאמר תהילות לאלוהי�          לואור אאיל דייוש ירימוד

  כבר הסיר את הכריתות            יה לו קיטו איל ריפודייו
  בא אליהו הקדוש            ינו אילייאהו שאנטו'ב  
  לרפא את התינוק            ר אקיל נינייומיליזינא  

  .'מל� מלכי� שהוא ה                    ריי
  
  א גבוהה באה והשקיפה"ה          ינו אי קאטו 'י אלטה בה
  ראתה את החרפה שנכרתה            ידו ביזאייו� קי קורטו'ב

  הקליפה נפרדה            לה קיליפה שי אפארטו  
  הופיעה עטרה קדושה          פארישייו קורונה שאנטו  

  .'מל� מלכי� שהוא ה                ריי    
  
  
  



  באי� גבוהי גבוהי�         אלטוסלושדי ש ייני� אלטו)'ב(]ו[
  ע� האבות מאוחדי�          ונטאדוס'וד אג' אבשקונלו

  זה החברי�) נ"ֹביכ(בקהל           ירי�' חאבלושאינישטי קאל   
  שדרשה עורכי�           קי דיראשה אודרינאדוס  

  .'מל� מלכי� שהוא ה                    ריי
  
  זרקא היא שכינה קדושה           שיחינה שאנטהאישארקה ז

  מבפני� יש דלת אחת         די די דיינטרו איי אונה פואירטה
  די� ש� מקושרות"שתי יו            יודי� שי אאי אטהש דו  
  ו הקדושה"הואש כדי שתכנ        שאנטה' אב'פארה אינטראר לה ב  

  .'מל� מלכי� שהוא ה                    ריי
  
  כסאו) על(חת� ישב            שו שייאאתא� אשינטוח

  כ� תהיה , התורה: אמר          ו לה ליי אנשי שייא'דיש
  פשט מוהל את ידו          אישפאנדייו מואיל שו מאנו  
  לעשות פלא            ייא'פארה אזיר מאראב  

  .'מל� מלכי� שהוא ה                    ריי
  
  תלת קשרא מהימנותא         ילאד קישרה מיהימנותה)ת(]ט[
  בא לש� ומשקי' עלינו           קאטהש י מוינו אאי א'ב

  אחי�, פקחו עיניכ�          אירמאנוסש ו' אוזלושרי 'אב  
  לבל יהיה שו� ֶחֶסר          אלטה'קי נו שייא נינגו� פ  

  .'מל� מלכי� שהוא ה                    ריי
  
  חיזק* יצחק לוי          ורטישייו' אינפ*י'צחאק ליבי

  נולד לושיר אחד אשר           או� קאנטיגו קי לו נאשייו
  לכבד ברית המילה          פארה אונראר ביריד מילה  
  כמו שידעה נפשי            קומו מי אלמה קונושייו  

  .'מל� מלכי� שהוא ה                    ריי
              ת�    ת�

                ת�  
  
  יצחק לוי: ש� מחבר הפיוט* 

  אבגדהוזחטי: ביתי0אקרוסטיכו� אלפא
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  י גואל"שבת קודש שהיא אדוננו צב      י גואיל"נו צב איל אדוניאישאבאת קודיש קי ש

  הראה מה יהיה הוא, הוא זימ� שלוש סעודות    שיאודוד אמושטרו לו קי שירה אילש איל קונבידו טרי
  

  וכאשר יהיה אותו יו� של שמחה      אי קואנדו שירה אקיל דייאה די אליגרייא  
  ד בית המקדש הבנויהוא יורי      די בינוייאש ארה איל ביד אמיקדא'איל אבאש  
  הוא והיא, נתקיי� בזכותו      די שו זיחוד איל אי אילייאש מאנטינגאמוש מו  

  
  שבת קודש הוא פתח, הברכה היא שלו    רייו' שוייו שאבאת קודיש איל אבאילישינדישייו� ב

  על גור אריה עלה, סיבוב אחד סובב      ייו'רי ארייה גור שוב'ה ארודייו שוב'או� רודאנג
  וכאשר יהיה אותו יו� של שמחה              דואי קואנ  
  הוא יוריד בית המקדש הבנוי                  
          הוא והיא, נתקיי� בזכותו                  

  
  תני� גדול עושה נסי� בקודש הקודשי�    האקודאשי�'  קודישאינילאני� גאדול אזי נישי� ת

  תמיד פותח את החמישי�, צוצי�הוא הינו ניצו� של ני    רי אחאמישי�'דינישושי� שיינפרי אבש  נישואיליש
   וכאשר יהיה אותו יו� של שמחה              אי קואנדו  
  הוא יוריד בית המקדש הבנוי                  
  הוא והיא, נתקיי� בזכותו                  

  
  
  ייחוד עשה אדוננו ועורר מלכותו      יחוד איזו אדונינו אי דישפירטו אשו ריינוי

  בודאי הוא הינו גואלנו, את מכותיו ריפא      ו גואלינאילישמיליזינו שיירטו ש יאגאש אשו
  ומתי יהיה אותו יו� של שמחה              אי קואנדו  
  הוא יוריד בית המקדש הבנוי                  
  הוא והיא, נתקיי� בזכותו                  

  
  ת�    ת�  
  ת�    

  
  שבתי: אקרוסטיכו�
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  זה דבר שהיה , אלוהי� ברא את האר�     קוזה קי יה אירהשאייל דייו קרייו לה טיירה א

  יבוא המל� ויגאלנו, אדוננו הוא גאולה  ריחמהש ינגה איל ריי אי מו' גיאולה באישאדונינו 
  
  ברכה עימו מתחילה          אינפישהקוניליראחה ב

  )ה(השכינה ורוממות          לה שיחינה קו� אלטיזה
  י נאה"הוא הינו צב          י אירמוזה" צבאיליש  
  יבוא המל� ויגאלנו              ינגה'ב  

  
  גדול הוא ש� הקדוש         נומברי דיל שאנטו אישאדול ג

  תמיד חפ� המל�         ילונטו'שיינפרי ריי אי�ב
  את השכינה רומ�          לה שיחינה שו�אלשו  
  יבוא המל� ויגאלנו              ינגה'ב  

  
  דוד הינו ראשו�           פרימירואילישיד 'אבד

  בוודאי הינו אחרו�          ראזירו טאיליששיירטו 
  � משיח"ש            � אונטאדו"ש  
  יבוא המל� ויגאלנו              ינגה'ב  

  
  הוא בכבוד , היא         קו� אונרהאילישילייא )א(]ה[

  עימו המעלה          ידה ' לה שובאיש קוניל
  הוא הינו פרח ותפוח        לורי אי מאנשאנה' פאיליש  
  יבוא המל� ויגאלנו              ינגה'ב  

  
  חזו� ראהו משה)ב(        ידו מושי'יזייו� לו ב')ב(]ו[

  קד*שה)ה(בוודאי הוא            קידושהאיליששיירטו 
  אדוננו מכיר+          אדונינו לה קונושי  
  יבוא המל� ויגאלנו              ינגה 'ב  

  
  
  



  זוהר הקדוש נקרא)ב(         ואר שאנטה מילדאמוסז
  תמיד נאהבהו          שיינפרי אאיל אמאמוס

  מל� משיח נחזה          ייאמוס'יאח ב'ריי מיש  
  יבוא המל� ויגאלנו              ינגה'ב  

  ת�    ת�
  ת�  

  
  אבגדהוז: ביתי0אקרוסטיכו� אלפא
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  מל� ר� במרומי�          ילי! אלטו די לה אלטורהמ

  חי, חי, הוא אית� בלא מידה        ירמי שי� מידידה חי חי ' פאיליש
  עימו כל החיי�          ידה' טודה לה באיש קוניל  
  תמיד נצפה לו          שיינפרי אאיל אישפיראמוס  

  
  רועה נאמ� משה רבנו          ימא� פאשטור מושי ראבינונ

  חי, חי, הוא הינו אדוננו, בוודאי           אדונינו חי חיאיליששיירטו 
  נחזה כולנו במלכותו            טודו שו ריינוש ייאמו'ב  
  תמיד נצפה לו              שיינפרי  

  
            )?(אמרוה)/?(חנינה עזבוה            ירו�'אנינה שי לה דישח

  לפניו הכל השתחוו          ארו�'אינקורבש אאיל טודו
  שיבחו וברכו            ירו�'לוארו� אי בינדיש  
  תמיד נצפה לו              שיינפרי  

  
  אדו� נקרא)ה(מנח�           שייאמהינאחי� שינייור מ

  בפי כל נשמה           אי� בוקה די טודה אלמה
  הוא הינו לבטח גבירה רמה           שיירטו אלטה דאמהאיליש  
  תמיד נצפה לו            ]שיינפרי) [ינגה'ב(  
  ת�    ת�  
  ת�    

  
  מנח�: אקרוסטיכו�

  



  ז    7    7
  
  ישראל הינו שלהבת של גחלת        לאמה די בראזה' פאיששראאיל י

  בביתו) הדליקה: או(הוא האיר           איל אלונברו אינשו קאזה
  הניתהיא ממנו נ         אילייא די איל שי אגוזה  
  חי אדוננו , חי, חי, חי          חאי חאי חאי חאי אדונינו  

  
  )בטר� היות העול�(=שמו היה לפני העול�          די איל מונדוש ימו אירה אנטיש

  ומקומו עמוק מאוד          ונדו' מויי פאישאי שו לוגאר 
  הוא הינו לבנה מאוד עגולה           לונה מויי רידונדהאיליש  
  חי אדוננו , חי, חי, חי                חאי  

  
  )חתו�: או, סגור: או(חסד עליו� מאוד סתו�           יסיד אילייו� מויי שיראדוח
  בא לש� דג אחד            קאדו'ינו אאי או� פיש'ב

  עילת על כולא שלוח)מ(          עילאת עאל קולה מאנדאדו  
  חי אדוננו , חי, חי, חי                חאי  

  
  ר הוא במקומוהיש) קב: או(קו           אינשו לוגאראישהיאשאר 'אבק

  אור)ה(נצפה לרדת           אר'אור אבאשש אישפיראמו
  הי�) ֵמֵקר: או(מ� הלב נובע           דיל קוראשו� מאנה איל מאר  
  חי אדוננו , חי, חי, חי                חאי  

  
  ת�    ת�  
  ת�    

  
  ישחק: אקרוסטיכו�

  ה"כ' סי' י ב"כת' ר
  



  ח      8      8
  
  ממנו זכר, ל�ד העו"יו          וד די איל מונדו די איל זאחארי

  האורות הינו בכור) י�(ב           ביחורש אילישלוזיש אינלא
  ניתז מ� המקור)ה(הוא ניצו�         שאלטה דיל מיקורש  או� נישואיש  
  ש� סבא ישראל            ה ישראיל'אאי אישאב  

  
    ולא אחרא "משיחנו הו, א"מלכנו הו, א"אדוננו הוילו אחיר  'א ב"יחינו הו'א מיש"א מאלקינו הו"אדונינו הו  

  
  עי� בעי� נראהו          ייאמוס'איי� ביעאיי� לו בע

  בעול� הזה בו מצויי� אנו        אישטאמוסש אינישטי מונדו קי מו
  האור הזה שבו מקושרי� אנו        אטאמוסש ר קי מו"אאישטי או  
  נראהו, שלושה שה� אחד          ייאמוס'אונו לו בש קיש טרי  
   א ולא אחר"משיחנו הו, א"מלכנו הו, א"אדוננו הו              אדונינו  

  
  ,שלמה, קוהלת הוא ב� דוד        יד שילימה' בי� דאבאישוהיליד ק

  שעימו עטרתהו          קי שו מאדרי לו אינקורונו
  כשיבוא אלינו המל� אדוננו          ירנה ריי אדונינו'בש קואנדו מו  
  אז יימלא שחוק פינו            אוז יימאלי שיחוק פינו  
   א ולא אחר"משיחנו הו, א"מלכנו הו, א"אדוננו הו                אדונינו  

  
  ברכות נברכהו)ב(         אאילש בינדיגאמוש ינדישייוניב

  נשמת כל חי הינהו           אילאישו 'נישאמה די טודו ביב
  פתח פתח היובל          יל'רי פואירטה די איל יוב'אב  
  י הגואל"שלח לנו צב          י אגואיל"צבש מאנדה אמו  
  אדונינו  

  
  ת�    ת�  
  ת�    

  
  יעקב: קרוסטיכו�א
  91הרוורד ' ר
  ו"כ' סי' י ב"כת' ר
  



  ט      9      9
  
  י"חי מלכי שבת, ד יצאה מ� האויר"יו      י"יר חאי מי ריי שבת'וד שאלייו די איל אבי

  י"חי מלכי שבת, ' לדעת"� סו"רזא די אי      י"יר חאי שבת'פ דאה שאב"� סו"ראזה די אי
  
  י"חי מלכי שבת, א הגבוהה"א היא ה"ה      י"י לה אלטה חאי מי ריי שבת" איל האישי "ה

  י"חי מלכי שבת, ור מתחברת"א)ה(וע�         י"ונטה חאי שבת'ר  שי אג"אי קו� או
  
  חי, ר"י או"ויאמר הוא סוד מ        ר   חאי"י או" סוד מאישאייומיר )'ב(]ו[

  חי , ' הוא מקור"� סו"באי          מיקור   חאיאילישפ "� סו"ביאי
  
  חי, מ� הניצו� יצאה תולעת          וזאנו   חאישאלייו גש יל נישוד

  חי, עשתה משי בידה          איזו שידה קונשו מאנו   חאי
  
  חי, סוד העי�, ד"יו          ו   חאי'וד שיקריטו די איל אוזי

  חי, בתוכה נמצא הבור שלה          ו   חאי' שו פוגאישאדיינטרו 
  
  חי, י"תורה חדשה הוא שבת        י חאי" שבתאישוראת חאדאשה ת

  חי, קוד� היה לפני ולפני�        נאי חאי'יליפ'ני� ב'אירה ליפש אנטי
  
  חי, א היא הולידה"חכמה ה        ינטרו   חאי'י איל אינג"וחמה הח

  חי, בנקודה היא ננעצה        ינקו   חאי' פונטו איל שי אפאיניל
  
  חי, אחד) ?(זרע של ֵעד           יראע די או� עאייד   חאיז

  חי, )?(ליקט ראש בית           חאיו איל רוש באייד   'אריקוז
  
  חי, קדוש הוא הב� הבכור         בי� ביחור   חאי\איל /ש אישאדוק

  חי, במהרה יבוא ע� בכורו        ינגה קונשו מאייור   חאי'פרישטו ב
  

  יהודה לוי              ת�  יהודה לוי        ת�
  ת�    ת�    
  ת�      

  
  יהודית חזק: אקרוסטיכו�



  ש מאחר שג� אינדק. ח"עד מחצית י'  יהשירי�ש אחרי שיר זה חסרי� בפנק
  אי� לדעת מה שמות השירי� החסרי�) ו"ע (76השירי� חסר ומתחיל בסימ� 

  
  ]יח          18[
]          [  
  
  
  
  
]          [  

  )סיבתו(ת המתקיי� בשל טעמו "דל        זה'דאליד קי שי מאנטייני פורשו קאב
  שרוא' לא ק� לעו, אי� סו'          ו אשו ריקיזה'י� ני קאב'נו איי פ

  
  סוד שחקי�) ה�(יכי� ובועז הוא          סוד שיחאקי�אילישייאחי� אי בואז 

  ה� טוחני� מ� בעבור הצדיקי�       מואילי� מאחנה פארה צאדיקי�ש אילייו
  ממנו מאירי� כל כוכבי�        י�'קוחאבש די איל ארילונברא� טודו

  הוא הינו                איליש
  ת�    ת�  
  ת�    

  



  יט      19   טורשא� שארילש�19
  

  י גואלנו הוא הגואל"י צב"שבת       ריחמידוראילישי מואישטרו גואיל "י צֹב"שבת
  "]י� גינוסר"פירוק הש� [  סוד עמר נקי ופרדסקא  וי� ג� וסור     יסור'י יא� גא� ב'סוד עאמאר נאקי אי פארדאשקה ב

  
  ויהי רצו� שהאהבה משתוקקת     ילונטי'ילונטאד קי איל אמור איל אינב'אייהי ב'ב
  בא משיח אמיתי גואל אמיתי        ידראדירו גואיל אמיתי'יאח ב'נו מישי'ב
  

  צדיק קראו שמו בעול� הזה      צאדיק יאמארו� אשו נומברי אינישטי מונדו
  סוד שהוא עמוק מאוד, הוא הינו זה שעשה קד*שה      ונדו' מויי פאיש קי איזו קידושה סוד קי איליש

  
  )?(עשה לנו אחד בעת בו אייל נקי         איזו אונו אי� קואנדו בו אייל נאקיש נו

  ????????לא נפרדי� מש� , והוא ייחד      אי איל אאונו נו שי אישפארטא� דאיי מול באקי
  

  ]      תורכית[       יהא� קיל 'ארי ג'אר ש'אר ש'אר ש'א� קיל ש'רוח רוח רוח רוחי ריב
  בתבל הזונחזה ב� עי� בעי�       יל'אטי עאיי� ביעאיי� אינישטי טיבש ירימו'ב

    
  )טהור(י בת עתיקא סוד עמר נקי "י צב"שבת      י באת עאתיקה סוד עאמאר נאקי"י צב"שבת

  פקח עיני� ותמצא מה אמר כא�      ו אקי'קי דישש אייארא'אי פש ו'אוזש רי טו'אב
  

  ביאת מלכינו טל דעתיקא    טאל די עאתיקהש רייאיש ינודורה דיל מואישטרו'לה ב
  לכ� בא בקליפה נוגה רביעי      יעי נוגה'יפה ריבינו אי� קיל'פור אישטו ב

  
  ]      תורכית[       יהא� קיל 'אהי ג'אה ש'אה ש'אה ש'א� קיל ש'רוח רוח רוח רוחי ריב

  יומ� ולילה נצפה לגאולתנו    ארמוס'פארה שאלבש ילאילה אישפיראמו'יומא� ב
  
  תווראו כל עמי האר� את גדול      יראאו קול עאמי האארי� אשו גראנדיזה'ב

  כי אי� ק� לדעת מעלתו      יר אשו אלטיזה'ו פארה שאב'קי נו איי קאב
  



  כ    בירקירי באקדי20      20
  

  חברי�    )י(מאלהי� ירא, אהבה אותי ַר1ִי נא  ירי�'חאב    אמור אמי קונטינטאמי דיל דייו טימי 
  שולטני�    ו אמתת הוא הינ"ל דל"ת גימ"' ובי"אל  שולטאני�   אימית אילישאי בית גימאל דאליד ' ליפא

  מאמיני�      היר ירושת קדישא, בקדושה  מאמיני�     יירושה די קאדישה אישיקדושה ב

  צדיקי�    סוד טוב מאוד, קֵרב ייחוד, זכות גדולה   צדיקי�  ב מאוד"ראנדי זיחוד אייגהייחוד סוד טוג

  די�חסי      סוד מלכנו, דוד בא אל מלכותו  חאשידי�    ינו אשו ריינו סוד מאלקינו'יד ב"אבד

  חברי�    א הגבוהה עימו נקשרת אינה נפרדת"ה  ירי�'חאב     אטה נו� אישפארטהקונילי לה אלטה ה

  צדיקי�  ו היא שלוש עשרה עימה ינהיג יו� ולילה"וא   צדיקי� י  'י דייה אי נוג' ריזקונילי ' טריגאיש' אב)'ב(]ו[

  ב"הסבר בשירות קמ' ר  ינאני�'ג    בת עתיקא, אהוא מלכ, � זרקא"זיי  ינאני�'ג   מאלקה באת עאתיקהאילישאיי� זארקה ז

  שולטני�    רוכי� למאמיני� באמוני�)א(חיי�   שולטאני�    איי� רוחי� אמאמיני� ביאיימוני�ח
  ת�    ת�  
  ת�    

  
  

  ו נו� טארי'זולפ  
  

  אבגדהוזח: ביתי0אקרוסטיכו� אלפא
  ב"שירות קמ' ר
  



  
  

  20פיוט               



  יל ראשאש'פ    
  כא            21
  
  ואלה המלכי� אשר מלכו לפני�      י אללי האמילאחי� קי אינריינארו� אי� אנטיס'ב

  דיני� שהיו כול� קשי�) ?(אלה ה� ס�     מויי חואירטיסש שו� שאח דיני� קי אירא� טודוש אישטו
  י�סוד עולמות ראשוני� בוני� ומחריב    אי דירוקאנטיסש ראגואנטי'פש פרימירוש סוד מונדו

  
  זהו סוד אחד לחכ� ברמז גדול    ייו קו� מויי רימיז' או� שיקריטו אאיל שאבאישאישטו 

  
  חכמי� ואלה עולה שבעה שמות[  ]     יאללי אינפורטה שיבעה שימוד'אר חאחאמי� ב[ ]

  ו של ובוהו סודו"ת של בראשית עד וא"מבי    והו שו סוד'יב'די ב' אב'די בית די בירישית אשטה ב
  מנר חזק יצאו אלו ס� ניצוצות  לוש שאח נישושודש חואירטי שאלייו אישטודי קאנדילה 

  זהו סוד אחד לחכ� ברמז גדול                אישטו
  
  ?????ואלה מלכו לפני� ולא     יירו�'טוב'אי נו שי שובש י אללי אינריינארו� אנטי'ב

  מה שאול בעל חנ� ה�בלע יובב חוש� הדד של  חושא� האדאד שאלמה שאאול באל חאנא� שו�' אב'בילאע יוב
  שהיה לה� בעבור להוציא שני כתרי� אמרו    ירו�'דישש חואי פארה שאקאר דוש קורונאש קי לי

  זהו סוד אחד לחכ� ברמז גדול                אישטי
  

  יהודה לוי          לוי  ת�    ת�  יהודה
  ת�    

  
  

ור וש� עירו דנהבה וימת בלע וימל! תחתיו יובב ב� זרח מבצרה וימת יובב וימל! תחתיו חש� מאר� ואלה המלכי� אשר מלכו באר� אדו� לפני מל! מל! לבני ישראל וימל! באדו� בלע ב� בע
התימני וימת חש� וימל! תחתיו הדד ב� בדד המכה את מדי� בשדה מואב וש� עירו עוית וימת הדד וימל! תחתיו שמלה ממשרקה וימת שמלה וימל! תחתיו שאול מרחבות הנהר וימת שאול וימל! 

ו בעל חנ� ב� עכבור וימת בעל חנ� ב� עכבור וימל! תחתיו הדר וש� עירו פעו וש� אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב ואלה שמות אלופי עשו למשפחת� למקמת� בשמת� אלו5 תמנע אלו5 תחתי
  � אלה אלופי אדו� למשבת� באר� אחזת� הוא עשו אבי אדו� עלוה אלו5 יתת אלו5 אהליבמה אלו5 אלה אלו5 פינ� אלו5 קנז אלו5 תימ� אלו5 מבצר אלו5 מגדיאל אלו5 עיר

  ג"ל, ו"בראשית ל
  
  



  כב      22      22
  
  שושני� ה� סוד גדול           מויי שיקריטואישושאני� 'ש

  י ודאי"י צב"סוד שבת          י שיירטו"י צב"סוד שבת
  בראשית ברא אלוהי�          ביראשית בארה אלהי�    
  דו מכוסהסו        יירטו'שו שיקריטו אי� קוב    

  )?(משיח שבא בשית           ינו בישית'יאח קי ב'מיש
  כי הוא הינו שושני� אמת           שושאני� אימיתאילישקי 

  )והזהה לו: או(סוד אי� סו' ודמיונו        אי שו מיזמידאד' פ"� סו"סוד אי    
  לכ� אמר בראשית        ו ביראשית'פור אישטו דיש    

  שני� מאוד עמוקסוד שו          ונדו 'סוד די שושאני� מויי פ
  עימו ברא כל העול�             קרייו טודו מונדוקוניל

  )בזמורה אחת: או(שתי שושני� בענ' אחד         אי� אונה ראמהש רוזאש דו    
  תמיד הינ� בוודאי        שיינפרי אישטא� פור שיירטו    

  
  יהודה לוי            לוי  ת�    ת�  יהודה

  ת�    
  



  כג      23      23
  

  של אדוננו אמירה  רב נת� הנביא היה   מואישטרו שינייור אימירהדיל   י אירה'נאתא� אנאב' ראב
  אריה דבי עילאה  4ַָתח אמיתי*ת      דיבי עילאאה ארייה  ידראדייה'רייו ב'אב

    מצפי� הננו לו תמיד  הוא הינו צבי אמת גואל    שיינפרי אאילש י אמית גואיל אישפיראמו' צבאיליש
  בוא, בוא נשמתי, בוא, בוא, בוא, בוא        י�'י� מי אלמה ב'י� ב'י� ב'י� ב'י� ב'ב  
  בוא אל תתמהמה, בוא, בוא, בוא, בוא        נו דיטינגאס, י�'י� ב'י� ב'י� ב'י� ב'ב  
  ולילה) ?(עת , יו�, יו�, יו�, יו�, יו�        לאילה'יו� יו� יו� יו� יו� אית ב  
  ובכל רגע ובכל שעה        אי אי� קאדה פונטו אי אי� קאדה אורה  
  ל� נייחל שתושיענו      ארמוס'שאלבש אנוש ראמואטי אישפי  

  
  אי� בנו ספק          יק אי� מוזוטרוס'נו איי שאפ

  מרב נת� שמענו          שינטימוסש נאתא� מו' די ראב
  באהבה נעבוד  הוא הינו זה שפתח לנו     ירימוס' אמור שירבש קונילרייו אנו' קי אבאיליש

  �שמעו המאמיני: אמר           מאמיני�לושו אוייד 'דיש
  בוא יבוא ק� הימי�          יניר קי� האייאמי�'אדי ב

  בוא, בוא נשמתי, בוא, בוא, בוא, בוא             י�'י� ב'ב  
  בוא אל תתמהמה, בוא, בוא, בוא, בוא                  
  ולילה) ?(עת , יו�, יו�, יו�, יו�, יו�                  
  ובכל רגע ובכל שעה                  
  ל� נייחל שתושיענו                  

    [          ארי אמא� ' בהיי אומרומו�
    תורכית            ינא� אולא�'ינדי ג'א� איג'ג

  אילי שי� בו זימא� ' טישריפ    
  ]                ינדי� איל אמא�'אמא� איפ    

  כבר באה שעת הגאולה           יה איש אורה די גיאולה 
  בוא אריה דבי עילאה          י� ארייה די בי עילאאה'ב

  בוא, בוא נשמתי, בוא, בוא, בוא, בוא               י�'י� ב'ב  
  בוא אל תתמהמה, בוא, בוא, בוא, בוא                  
  ולילה) ?(עת , יו�, יו�, יו�, יו�, יו�                  
  ובכל רגע ובכל שעה                  
  ל� נייחל שתושיענו                  

      לוי  ת�    ת�  יהודה
  יהודה לוי                ת�    

  
  ג"ס' י ב"ראה כת



  אשיל ראש'פ    
  כד  י�      בו הושגו� לי ש       24

            
  ת"ל ודל"ת גימ"' ובי"אל          אי ביד גימאל דאליד' אליפ

  גואל דוד) בו: או(כי אמת בוא           קי אימית בו גואיל דאביד
  המאמיני� בוודאי יודעי�        י�' מאמיני� שיירטו שאבלוש    
  י ֶמְחֶמד"כי שמו צב        ד"י מיחמי"קי שו נומברי צב    

  
  הוא הינו שורש של ב� ישי        י ראייש די בי� אישאיאיליש  
  פרח בתו� הגיא        לורישייו דיינטרו ביגאיי'אינפ  

  
  שורשו הינו הנקודה          איש לה ניקודהש שו שורי

  הוא סוד סתר מכוסה          יירטה'ר אינקוב" סוד סיתיאיש
  בא לפתוח מהימנותא        ריר מיהימנותה'ינו אב'ב    
  י גואל קדוש" צבד"ֶמְחֶמ        י גואיל שאנטה"ד צב"מיחמי    

  
  הוא הינו שורש של ב� ישי               איליש  
  פרח בתו� הגיא                

  
  מקור החיי�          ידאס'בש מאנאדירו די לא

  )ֵמָחָדש: או(ג� סוד של ְמַח6ֵש           גא� שיקריטו די מאחאדאס
  ????בא לשבור את ה        יטאס'גש ינו רונפיר אלא'ב    
  �"י שנולד בש"ד צב"ֶמְחֶמ      י קי נאשייו בי שא�"ד צב"מחמי    

  
  הוא הינו שורש של ב� ישי               איליש  
  פרח בתו� הגיא                

  
  נשמתא דכל חי הינהו            אילאישמאתה די כול חאי 'ניש

  ' בא הוא"� סו"א אי"מהו          אינילינו 'פ ב"� סו"א אי"מי הו
  כל האורות עימו ה�        קונילאישטא� ש לוזיש טודא    
  י הינו גואל"ד צב"ֶמְחֶמ         גואילאילישי "ד צב"מחמי    

  
  הוא הינו שורש של ב� ישי               איליש  
  פרח בתו� הגיא                

  



  חזק תהא נשמתו          חאזאק שייא שו נישאמה
  יעקב חליבה שמו          ה שי יאמה'האליב' יעקוב

  שהי כרובי� ה� גבירתו         שו דאמהאישי� 'קירובש דו    
  הכל מדברי� בשבחו        אמה' פלא� אשו'אב'פש טודו    

  
  ת�    ת�    ת�  
      

  )רק שני הטורי� הראשוני�(ב "ראה שירות ע
  



  כה     שיני היי דילבירי25      25
  
  ב נתיבות"חכמה גבוהה היא סוד ל      וד'ניטיב' סוד ליב] אילישאלטה [וחמה ח

  עימה תיק� האומ� פעולות        אומא� פיאולות] ו איל'אדוב [קוניל
  כי תיק� שבירת עולמות        די אולאמוד] ס[טורא]רו[ו 'קי אדוב

  
  הוא הינו יוצר עליו� נכבד          ראדור אלטו אונראדו' אובאיליש

  ברו� המקו� שנת� תורה          בארו! האמאקו� שינאתא� תורה
  הוא הינו הויה, חי מלכי, חי מלכי        אייה' האבאילישחאיי מי ריי חאיי מי ריי 

  
  ויהי קרוב אומ� יו� ביומו      ייאה אי דייאהאייהי שירקה אומא� ד)'ב(]ו[

  שמחה)ב(עימו עשה עולמות          אליגרייהש  מונדולוש איזו קוניל
  ט"הסבר בשירות קל' ר        ה"וש� הוא הש� של טפטפי      ה"י'טיפ' פ" איל נומברי די טיאישאי אליי 

  הוא הינו יוצר עליו� נכבד                איליש
  ברו� המקו� שנת� תורה                  
  הוא הינו הויה, חי מלכי, חי מלכי                  

  
  ד תמיד קשורה"א ראשונה ביו"ה        י פרימירה קו� יוד שיינפרי אטאדוה

  וכתר ֵש� נמצא) ה"י(ע� טפטפ      אייאדו'יקיטיר נומברי פ'ב' פ"טי' פ"קו� טי
  שיר כי הינו אדוננו נכבד           אדונינו אונראדואישקאנטה קי 

  וצר עליו� נכבדהוא הינו י                איליש
  ברו� המקו� שנת� תורה                  
  הוא הינו הויה, חי מלכי, חי מלכי                  

  
  )תהא נשמתו: או(חזק לנשמתה , חזק 78א*       יניד חאזאק שייאה שו אלמה' בחאזאק

  ) פרסומה: או, שמה: או(הלל חיי� שלו� שבחה         אמה'ה חאיי� שאלו� אשו פ'אלאב
  תדבק באמא, חוה הוא שמה        גה בי אימהה שו נומברי אפי'חאב

  הוא הינו יוצר עליו� נכבד                איליש
  ברו� המקו� שנת� תורה                  
  הוא הינו הויה, חי מלכי, חי מלכי                  
  ת�    ת�    ת�  

  
      )חוה(ה 'חאב: אקרוסטיכו�

  )קרולוג בסו5בלי הנ(ט "ראה שירות קל



  כו      26      26
  
  א התפשט"מ� המקור הו         פאנדייוא איש"י איל מיקור הוד

  )נחבא: או(בנקודה הסתתר           אי� ניקודה שי אישקונדייו
  מניה וביה ש� מצא          אייו'מיניי אוביי אליי פ    

  
  א יבר�"מלכא בעלמא הו         ארי!'א ייב"מאלקה בי אלמה הו  

  
  וברוח אלוהי� היה          ירואח אילוהי� אירה)'ב(]ו[

  מעופ' עומקו            ונדורה'ה שו פ'אבולאב
  ר רזא טמירא"יהי או        ר ראזה טימירה"ייהי או    
  א יבר�"מלכא בעלמא הו             מאלקה  

  
  בינו לבינו חפ�          ילונטאדו 'ישי אשי אינבד

  ר הגדול עימו התאחד"או          ונטו' גקונילאור האגאדול 
  עילת כל העילות הוציא        עילאת עאל קול עילות קיטו    
  א יבר�"מלכא בעלמא הו             מאלקה  

  
  )תהא נשמתו: או(חזק לנשמתו            שייא שו נישאמהחאזאק

  )?(תתקשר בשמע            שימה קונלהשייא אטאדו 
  דוד חליבה שמו        שייאמהה 'יד האליב' דאב    
  יהלל שלו� נשמתו        ה שאלו� שו אלמה' אלאב    

  
  ת�    ת�    ת�  

  
  ידאדיר גאמיטי'א� פ'ג      

  
  דוד: אקרוסטיכו�



  אשיל ראש'פ    
  כז            27
  

  עילות)ה(רצו� עליו� שהוא עילת כל          עילאת קול עילותאישראשו� אלטו קי 
  ד דק ביסוד סוד"בא בהו        ד דילגאדו ביסוד יסוד" הואינילינו 'ב

  והוא הינו זה שמדד כל עולמות          קי מיזורו כול עולאמודאילישאי 
  ממנו יצא סוד עשר ספירות        ירוד'די איל שאלייו סוד אשארה שיפ

  בודאי הוא הינו יוצר כל         קרייאדור די טודואילישאדאיי 'ביב  
  

  כ� רצה, ר שאי� בו מחשבה"או      ו'ה אנשי קיז'ר שאיי� בו מאחאשאב"או  
  לפני תחילת הכל ) היה: או(הוא הינו       ו'די טודו אינפישיזש  אנטיאיליש  
  )האספקלריה: או(וא האיר סוד המראה ה      ו'איל אלומברו שיקריטו דיל אישפיז  
  כל העולמות היו בהנהגתו      ו'חואי קונשו ריזש  מונדוש לושטודו  
  בודאי הוא הינו יוצר כל              אדאיי'ביב  

  
  שעשוע עשה ראשית לכל          ועה איזו פרימירו די טודו'אש'ש

  הוא סוד נורא וקדוש         שיקריטו טימירוזו אי שאנטואיש
  עשה צמצו� כדי להותיר נקודה        אר או� פונטו'ה דישאיזו צי�צו� פאר

  כדי להוציא ממנה גבוה ועמוק        ונדו'פארה שאקאר די אילייא אלטו אי פ
  בודאי הוא הינו יוצר כל                    בי
  

  חזק יהא הוא ונשמתו      חאזאק שייא אאיל אי שו נישאמה  
  רפאל חליבה הוא שמו      ה נומברי יאמה'אאיל האליב'ריפ  
  בי� שני כרובי� שהיא גבירתו       שו דאמהאישי� קי 'קירובש נטרי דואי  
  הוא הינו על� יתבר� באמא         מושו בינדיזירה די אימהאיליש  

  
  ת�    ת�    ת�  

  



  כח      בו ביזמי קילדי28      28
  
  שימו לב על הנשמה          עאל הנישאמה' ימו ליבש

  לש� שבו ואחלמה          י אחלאמה'ו ב'לישי� שיב
  ביסוד גדול הוא כח מה       קואח מהאישד גאדול ביסו      
  )פרסומו(=אלוה אמת שמו        אמה'אילוה אימית שו פ      

  
  א יבר�"מלכא בעלמא הו           ראי!'א ייב"מאלקה בי אלמה הו    

  
  עול� ועד)ל(ברו� אתה           אאיד'ארו! אתה עולא� בב

  ומקומו שהוא אמת           אימיתאישאי שו מאקו� קי 
  ושמו ש� הויה      ייא'נומברי שי� האבאי שו       
  ירד בתו� תפארת        יריד' תיפאינילו 'אבאש      

  
  תהומות מקו� חתו�           יאומות לוגאר שיראדות
  ד דק"בא ש� הו            ד דילגאדו"ינו אאי הו'ב

  כדי לפתוח מי� חתומי�      ריר מי� שיראדו'פארה אב      
  ר מאודשהוא רמז יק       רימיז מויי פרישייאדואישקי       
  א יבר�"מלכא בעלמא הו                מאלקה    

  
  ד נותרה בעיגולו"יו          ה'וד קידו אינשו רודאנגי

  שהינה צמצו� י� רחב          ה' שימצו� מאר אנגאילישקי 
  '"� סו"נגלה ש� האי      פ"� סו"פארישייו אאי איל אי      
  וכוחו רב מאוד      ה' מונגאישאי שו קואח קי       
  א יבר�"מלכא בעלמא הו                מאלקה    

  
  )תהא נשמתו: או(חזק לנשמתו            שייא שו נישאמהחאזאק

  )בלהבה: או(מקושר יהיה בשלהבת           לאמה'אטאדו שייא קו� פ
  )תהילתו: או, פרסומו: או(חיי� מורקטה שמו       אמה'חאיי� מורקאטה שו פ      
  יהלל חיי� נשמתו      ה חאיי� שו אלמה'אלאב      

  
  ת�    ת�    ת�  

  
  שבתי: קרוסטיכו�א



  כט        29  ה'יקינג'גש י' דאל פ29
  

  ע� דר� חכמה ביסוד  תבואתה לראש יסוד     ואטה לירוש יסוד   קו� דיריח די חוחמה ביסוד'תב
  יפתח צינור מזלות  נוע� אלוהנו לחזות      רי שינור די מאזאלוד'נוא� אילוהינו לאחזוד   אב

  
  בעולמות מאוד נכבד  א ושמו מכובד "הו  מויי אונראדוש נדו מולוש אונראדו   אי� אישישימו 'א ב"הו

    ' הכל יצא"� סו"מ� האי)     מדובק: או(בעילות דבק     שאלידוש פ טודו"� סו" עילות אפיגאדו   די אילושקונ
  

  ה"לשמח זה שהוא ב� י  ראו עתה פלא    ה" בי� יאישייה    פור אליגראר קיי� 'ריאו אתה מאראב
    )את השכינה ש� מוצא: או(סיבה ראשונה הוא מוביל       השכינה ש� נמצאת      אייאה'יא לה שיחינה אאי פשיבה רישונה איל גי

  
  )בלהבה: או(חזק לנשמתה   תדבק בשלהבת     לאמה' פקונלהחאזאק שייא אשו אלמה שי אפיגה 

  פלונבה שמה נקרא  מהלל חיי� נשמתה    ה חאיי� שו אלמה'פאלונבה שו נומברי יאמה אלאב
  

  ת�    ת�    ת�  
    ת�      



  גאזיל    
  

  את השמי� והאר�    ממאומה בראת    אית האשאמאיי� ויהאאר� די נאדה קרייאשטיס
  )אספת: או(וג� את הרקיע ואת המי� אתה אוס'     אפאנייאסש אגואש יגא� אית האראקיעה אי אלא'ב

  טיס    
  

  ומקוה המי� ימי� קראת      ייאמאסש מאריש  אגואלושאי אפאנאמיינטו די 
  טיס    

  
  אדמה עשב וע� מזריע )מה(והוצאת     יעי� אשימינטי�'ב' יעישיב'טיירה בש אי שאקאשטי

  זרע            שימיינטיס    
  

  ברקיע השמי� שמש ולבנה קבעת     יזיש'אמאיי� שול אי לה לונה פ'ביראקיעה האש
  טיס    

  
  ני� שה�את כל הבהמות ואת כל התני    אישיאית כול האתאניני� קי 'אית כול האביאימוד ב

  דגי�             יס'פיש    
  

  כל שיש בעול� מ� האדמה ומ�    לוש מונדו די לה טיירה אי די אינילטודו לוקי איי 
  המי� רמש          שירפישטיסש אגוא    

  
  כל תחתיו, ובראת אד�      ו 'אה איל אומברי טודו דיבאשש אי קרייאשטי

  שתה            פוזישטיס    
  

  ה שכל הנמצא בעול�"קב)ה(אתה הוא       ונדו טו מאינילה קי טודו לוקי איי "קבש טו שו
  אתה בראת            קרייאשטיס    

  
  כי לעד* מהלל אות� עני יהודה      י יהודה קי פארה שיינפרי'ה אטי פרוב'אלאב

  עשית            יזישטיס'פ    
  

  יהודה לוי      ת�    לוי     יהדה    ת�
  המשורר יהודה לוי טובה*       ת�    ת�    ת�  
    ת�      

  



  סיל מהור'פ          אשיל מאהור'פ    
  ל            30
  
  צמצו� בכוח נפתחה)ה(חקיקת     רייו'אקאדורה די שימצו� ביקואח שי אב'אב)ק(]כ[

  כאילו באה אצבע בתו� טבעת      קומו אינטרו אונה דידו דיינטרו די או אנייו
  "ברא"או " בנה"איננו יכולי� לומר ש�       ראגואו ני קרייו'דיזיר אליי ני פש נו פודימו

  
  נצפה לזרמיו כמו לנהר גדול      קומו או� גאדול רייוש ורו'גש אשוש מואישפירא

  
  תוהו ובוהו היו לפני כל היצירי�    קרייאנשאסש די טודאש ייא� אנטי'והו אי בוהו אבת

  )?) (מנהגי�:או(וש� לא היו מישוש או הליכות       ייא� אפאלפאר ני די אוזאנסאס'אי אאי נו אב
  )מצליחי�: או(לא היית� משיגי� , לו ביקשת� למצוא ש� דבר     זה נו אלקאנשאסאאי טופאר אונה קו' שי קיריש

  נצפה לזרמיו כמו לנהר גדול              אישפיראמוס
  
  שורש כל הוא נקודת צמצו� מאוד עמוקה    ונדו' ניקודה די שימצו� מויי פאישדי טודו ש אייר

  )נסתרת: או(שא נחבאת ש� היתה שכינתא קדי      ייא� שיחינטה קאדישה אישקונדידו'אאי אב
  לגמרי) זאת(אי� השכל יכול לשאת       ה אאי איל שיחיל אשונפורטאר דיל טודו'נו ייב

  נצפה לזרמיו כמו לנהר גדול              אישפיראמוס
  

  רמה)ה(נקודה )ה(חת� וכלה היו בתו�     ייא� דיינטרו די ניקודה אלטה'חאת� אי קאלה אב
  התפשט החוט הקדוש חקק בגולגתא    ו אי� גולגאטהאק'ילו שאנטו קאב'שי אישפאנדייו איל פ

  והוא סוד תלת קשרא דמהימנותא    שיקריטו די טילאד קישרה מיהימנותהש אי אילייו
  נצפה לזרמיו כמו לנהר גדול              אישפיראמוס

  
  ת�    ת�    ת�    ת�

    ת�        ת�  
  



  
  30פיוט       
  



  )1(שיר בריאה שבתאי   
  

  ת ַהִ?ְמצ<� ְ=כַֹח ַרב ִנְפְ>ָחה ְוָהְיָתה ִנְבַקַעתֲחִקיַק
  ,Eְמ@ ֶאְצַ=ע ַהCֶ>Dֶטת <ָבAה ְ=ת@ְ! ַטַ=ַעת

!ְEָ ִנְמַנַעת" ָ=ָרא"ָ=ָנה א@ "ֲאִמיַרת , ְוַעל �ֵה!  
  .Eְָנָהר Hָד@ל C@ַפַעת, ְנַחEֶה ִלְזִריָמת@

  
   Eָל ַהIְִציִרי�>ֹה< <בֹה< ָהי< �Cָ ִלְפֵני

  לֹא ָהי< �Cָ לֹא ִמC>J ְולֹא Cִ>JHִי� ֲאֵחִרי�
  .ל< ִ=CְNֶַ>� ִלְמצֹא Mָָבר לֹא ֱהִייֶת� ְמKְ>ִרי�

  .Eְָנָהר Hָד@ל C@ַפַעת, ְנַחEֶה ִלְזִריָמת@
  

Mַת ִצְמצ<�C 0ֶֹרE Cֹל  Oֶרת,  ְנקPֶ Oעֶֹמק ְמח=ָ,  
  .יָנה ַהNְד@Cָה ָהְיָתה ֶנְחֵ=את ְוִנְסֶ>ֶרת�Cָ ַהJְִכ

  .Eָל ְ>ב<ָנה ֶנֱעֶדֶרת, מ<ל זֹאת. ֵאי� ַהQֵֶכל >@ֵפס
  .Eְָנָהר Hָד@ל C@ַפַעת, ְנַחEֶה ִלְזִריָמת@

  
Rה ְ=ר@ְממ<ָתMָ OקSְ=ַ >ה ָהיTְָוַכ �ָחָת  
Oְוָחַקק =ג C@דNָט ַהח<ט ַהJֵPַָתאִהְתHְְל  

  ְוֶזה ִהS@ ַהU@ד Cֶל ְ>ַלת ִקְשָרא Mְִמֵהיְמנ<ָתא
  .Eְָנָהר Hָד@ל C@ַפַעת, ְנַחEֶה ִלְזִריָמת@

  
  אבנר פר�: תרג�    
  2002כל הזכויות שמורות     



  לא      31      31
  
  חנו� ורחו� הוא שמו           שו נומבריאישיראחו� 'אנו� בח

  בצמצו� הוא זורע           שימצו� איל אשינבריאיניל
  הנאצלי� יאיר          נישאלי� ארילונברילוש    

  
   ברו� המקו� שנת� תורה      בארו! האמאקו� שינאתא� תורה  
  )בה: או(הצדיקי� תמיד ישמחו בו        אליגרארהקוניל צאדיקי� שיינפרי לוש  

  
  נוצר חסד לאלפי�            י�'ושיר חיסיד ליאליפנ

  לא את סופו, אי� יכולת להגיד לא את קצהו          י�'ו ני פ'י דיזיר שו קאב'נו קאב
  )?(הוא הינו סוד של רבא ורבי�         י�'ה די ראב' סוד די ראבאיליש    
   ברו� המקו� שנת� תורה              ברו!    
  )בה: או(הצדיקי� תמיד ישמחו בו                   

  היא נפלאת בעינינו          לאאות ביעאנאינו'י ניפה
  אדוננו' באמירת הויה ה          אדונינו' ייא ה'באמירה אב

  שלח מל� גואלנו          מאנדה מאלקה גואלינו    
   ברו� המקו� שנת� תורה              ברו!    
  )בה: או(הצדיקי� תמיד ישמחו בו                   
    
  )חזק יהא: או(חזק למקומה ונשמתה        שייא שו לוגאר אי שו נישאמהחאזאק  
  תתקשר באמא           אימהקונלהשייא אטאדו   
  שמה חנה נקרא        שייאמה חאנה שו נומברי  
   ברו� המקו� שנת� תורה              ברו!    
  )בה: או(הצדיקי� תמיד ישמחו בו                   

  
  ת�    ת�    ת�  
  ת�    ת�    ת�  

  
  חנה: אקרוסטיכו�



  לב      32      32
  

  תנועה שהיא מלפני�           אי� אנטיסאישטינועה קי 
  כדי לתק�           אר פרימיר מירחיס'פור אדוב
  עיקר הכל שהוא הינו        אילישי טודו קי איקאר ד    
  כדי לברוא העולמות         מונדוסלושפארה קרייאר א    

  
  אכלו רעי� שתו        יד'ביבש קומיד קונפאניירו  
  ושכרו דודי�        קירידוסש ו'אי אינביבדאד ב  

  
  אופ�אי� לומא באיזה   ' סובב הכל"� סו"אי      ייני דיזיר קי מודו'נו ב ארודייו טודו' פ"� סו"אי

  כדי לברוא העולמות  באמצע עיגל נותר   מונדוסלושפארה קרייאר א  ה קידו'אינמידייו רודאנג
  

  )הסתתר: או(בנקודה נחבא   אור של חסד התפשט  אי� ניקודה שי אישקונדייו  לוז די חיסיד שי אישפאנדייו
  ברוא העולמותכדי ל  עילת כל עילות הופיעה   מונדוסלושפארה קרייאר א  עילאת קול עילות פארישייו

  
  פינה מקו� בעולמו  מי ברא אלה גר� לכל  איזו מאקו� אינשו מונדו  זו טודו'מי בארה אלי קאב

  כדי לברוא העולמות  כדי להאיר גבוה ועמוק   מונדוסלושפארה קרייאר א  ונדו'פור אלומבראר אלטו אי פ
  
  שתאיר אספקלריתו  �' כ� חפ"ו של אל"וא  ו'קי אלונברה שו אישפיז  ו'אנשי קיז' די אליפ' אב'ב

  כדי לברוא העולמות  מאו� הינהו בעיניו   מונדוסלושפארה קרייאר א    ו' נאדה אשו אוזאישנו 
  

  את נשמתה של אסתר  שירה זו מרוממת  אשו אלמה די איל אישטיר  ה'אלש'אישטי שירה אינש
  ריכה היאלעלות צ  בזכות אלה האותיות   מינישטיראישי 'קי שי שוב  ליטראסש פור זיחוד די אישטא

  
  ת�    ת�    ת�    ת�

    ת�        ת�  
  
  



  לג      33      33
  
  )?(מחדש את שהוריד באד� קדמו� כיסה     ו'יז'ו אי� אד� קאדמו� קוב'לוקי אבאשש אחאדאמ

  ת ספירי� הכי�"טי        ו'ירי� אפאריז'טיט שיפ    
  

  'ברו� אתה ה, שהוא יוצר כל      י'ראדור די טודו בארו! אתה ב' אובאישקי   
  ברו� שמו מלכי וברו� שמו        ימו'יבארו! ש'מו מי ריי בי'בארו! ש  

  
  בתוו� כיסה  ד עפה בטהרה"למ    רייו'אאינמידייו אינקוב  אמיד בולה אי� טיהירהל

  )ר והאיר"יהי או: אמר: אולי(      רו והאיר"הותיר את או        ר אי אלונברו"ו שו או'דיש    
  

  ש� היא ראשית הזריעה     בנקודהחקק   פרימיר שימראדואישדאיי    אקו אינלה ניקודה'בקא
  הוא הינו שורש יחידה        די ייחידהש  שוריאיליש    

  
  תתקשר באמא    חזק לנשמתה   אימהקונלהשייא אטאדו    שייא שו נישאמה חאזאק

  מהלל חיי� נשמתה  מלכה שמה נקרא  ה חאיי� שו אלמה'אלאב  שייאמהמאלקה שו  נומברי 
  

  ת�    ת�      ת�    ת�
    ת�          ת�  
           ת�       ת�          
             ת�      

  
  )מלכה(מאלקא : אקרוסטיכו�



  'אשיל נוייופ'פ    
  לד            34
  

  יאי באגי פיהאדיר'רוחי� קול גונג
  בולבול קיבי רוחה גידאדיר[ ] שו 

  ידאדיר'אני� שאנה פ'י� ג'אני� איג
  

  א�'יב'ג'טו� שיני� הי ניב'קינה דוש'אש
  גא�י'י� איילירי� אקי פ'שיני� איג

  
  ימאלי� קורעע�'אה אידירי� מאה ג

  י איריי�'יוזונדי מאהא ניג' וק'ק
  ידה אידיי�'אר שאנה פ'אני� ב'ביר ג

  קינה'אש
  

  קינדי'יק איפ'שאנה אולדו� בינדי עאש
  קוזדי� ביראקמה ביני יאקמה קיל שינדי

  ירייאד אידיר בולבול בינדיקול שינדי'פ
  קינה'אש

  
  ת�    ת�      ת�    ת�

    ת�          ת�  
  י'ליב             ת�             ת�    יהודה

             ת�      
  י� 'ש� דישטימי אלמיש

  



  
  לה      35      35
  

  דמינו אלוהי� חסד�          דימנו אילוהי� חאסדיחה
  כל קוראי�)ל(כי רב חסד           חיסיד קאל קוראיחה' כי ראב

  יחלנו ל�' ה        אדונאיי ייחאלנו לייחה      
  

  מושיע כל הינו, את גואלנו) לנו(שלח      אישחמידור די טודו מאנדה אמואישטרו גואיל רי
  � הוא שמו ממנו הכל"מלכי ש, אל חי     די אילש שו נומברי טודואיש� קי "איל חאי מי ריי ש

  מירחאמיד איילי, אמא�, נדי�'כי הוא איפ, יאיר     ינדי� אמא� מירחאמיד איילי'ארילונברי קיל איפ
  
  שמוע אנקת אסיר)ל(ו          מואה אינקאד האשיר'יי ש'ב

  שהיו אומרי� שיר          א� קאנטאנדו שיר'קי אישטאב
  יהא לנו באר      ביאיארש שייאה אמוזוטרו      
  מושיע כל הינו, את גואלנו) לנו(שלח             מאנדה      

  
  ת� לנו מזל           ינטורה אמוזוטרוס'דה ב

  שלח הטוב כי מחכי� אנו          קי שפיראמוס' מאנדה איל טוב
  גדולת� נחזה       שירימו'גראנדיזה באטו       
  מושיע כל הינו, את גואלנו) לנו(שלח             מאנדה      

  
  ת�    ת�    ת�    ת�

    ת�        ת�  
  ת�    ת�    
  ת�      

  



  לו      36      36
  

  ה� זה ידוע, משה עלה אל האלהי�       ידו' שאבאישייו אאיל דייו יה 'מושי שוב
  בהר ארבעי� יו� וארבעי�' ויהי ש� ע� ה    יארבאיי�'באחר ארבאיי� יו� ב' מי� ה'איהי ש'ב

  לח� לא אכל ומי� לא שתה, לילה      יתאב'לילה ליחי� לו אחאל או מאיי� לו ש
  

  משה התכלכל בזוהר העליו�       ה קו� קלארידאד אלטה'מושי מאנטיגאב
  
  די� הוא סודו"ויהי משה בשתי יו      יודי� איש שו שיקריטוש איהי מושי קו� דו'ב
  

  שמחת תורה עשה משה בעלותו      ייו'זו מושי קואנדו איל שובשימחה תורה אי
  

  )במחשבה יקרה: או(ישראל עלה יקר במחשבה       ה פרישייאדו'ייו אי� מאחשאב'ישראיל שוב
  

  ת�    ת�    ת�    ת�
    ת�        ת�  
  ת�    ת�    
  ת�      

  



  אשיל הושיני'פ    
  לז            37
  

  ישדי'היר ניפ



  לח      38      38
  
  הוא) עמיקא דעמיקתא: או(האל עמוק מעומק          אילאישנדורה ו'ונדו די פ'יל דייו פא

  ראשו� לראשוני� הוא           אילש אישפרימירו די פרימירו
  

  בתפארת נדענו      אאילש ירית קונושימו'אי� תיפ      
  בע� חיי� נתקשר עימו      ש קונילאי� אי� אחאיי� אטאמו      

  
  )סתימאה: או(ברו� הוא הסתו�            איל שיראדואישו 'ינדיגב

  ממנו יצא אור יקר          די איל שאלייו לוז פרישייאדו
  י הינו שמו"שבת       שו נומבראדואישי "שבת      
  אמונה נת� לנו        דאדוש אימונה איל אנו      

  
  י"גואל בוודאי הוא שבת           אילאישי "ואיל שיירטו שבתג

  .' ישרה הוציא הוא"אל            ו קיטו איל'דיריג' אליפ
  )משקה אותו: או(ר ישר משקהו "או      ה אאיל'ר אבראבר ייאשא"או      
  אור גנוז נראה בו      איניללוז גואדראדו אמושטרו       

  
  מ� המשיח האמיתי          ידראדירו'יאח ב'יל מישד

  מאמיני� שמחה ואורה)ל(          יאורו'אמאמאיני� שימחה ב
  תהו� טהורה)מ(עת עלה       ייו תיהו� פורו'קואנדו שוב      
  על גב סלע חנה      ייא איל פוזארורי פינ'שוב      

  
  לבוש מל� גנב*          ארו�'וש די איל ריי רוב'ליב

  המי� לבשו ד�         ישטיירו�'שי בש שאנגריש אגוא
  על כותנתו גורל הטילו      ארו�'שו טונגה גוראל איג      
  )על כ� פורי� עשו: או(לפורי� זה הכינו       פור אישטי פורי� איזיירו�      

  
  תלמידו, חזק ברזילי          שו טאלמידחאזאק בארזילה 

  שבכה עד ערבית          יד'קי ייורו אשטה איל ארב
  והביא מלבוש מביתו    ]ד[יסטידו די שו באיי'ו ב'אי טרוש      
  ושמח בב� דוד      יד'אי שי אליגרו קו� בי� דאב      

  
  



  ת�    ת�    ת�    ת�
    ת�        ת�  
  ת�    ת�    
  ת�      

  
  אבגד: ביתי0אקרוסטיכו� אלפא

  90' ב סימ� פד עמי "כת' ר
  



  לט      39      39
  

  רוח אמת בא בעול�          רואח אימית בא ביעולא�
  הוביל עול�, הוביל משיח          יל עאלא�'יל מישיח הוב'הוב

  ]תורכית         [          לא�'יוזו� קושטיר ביזי מיב      
  בימי הישועה      אשייו�'אי� דייאש די לה שאלב      

  
  ר נחמות "סד או"ויהי ח         ד"ר ניחאמו"ד או"אייהי חיסי'ב
  והוביל הלא לא ימוט          יל האלו לא יימוד'יהוב'ב

  ]תורכית         [          ירלירי אור אחאמוד'אפ'ק      
  בימי הישועה      אשייו�'אי� דייאש די לה שאלב      

  
  חנו� ורחו� הוא שמו          א שימו"יראחו� הו'חאנו� ב

            ה שילימו"ראבי אירשיל י
  ]תורכית         [          ילאמי'ולה היר קזאהיר א      
  בימי הישועה      אשייו�'אי� דייאש די לה שאלב      

  
  אדוננו צבי גואל            ל"י גואי"אדונינו צב

    ]תורכית         [              ול אימיל'איי יאחרוג'אישג
  ]תורכית         [          י אולוייור שיל'קוזו� יאש      
  לראות ימי הישועה    אשייו�'אלביר דייאש די לה ש'פור ב      

  
  מנורת בל המנורות            מינורה דיכול מינורות

  ]תורכית         [              יבירות'י שאהי בול ג'הוב
  ]תורכית         [          ונו קורות'וק'ורו� ק'מונק      
  שלא יראו הישועה      אשייו�'ייא� לה שאלב'קי נו ב      

  
  קשרא מהימנותאתלת           תילאת קישרה מיהימנותה

  ]תורכית         [              עאל חאתה'מינלי� יומי� פ
  ]תורכית         [          לאייו� איד ביזי אובאחתה      
  בימי הישועה      אשייו�'אי� דייאש די לה שאלב      

  
  
  
  



    חזקו אחי� באמונה           חישקי אחי� ביאיימונה
  י אמינה'קאד שאדאקנה ב

  ]תורכית         [            אומיטי� אידיר טימינה      
  בימי הישועה      אשייו�'אי� דייאש די לה שאלב      

  
  ת�    ת�    ת�    ת�

    ת�        ת�  
  

  ת�    ת�    
  ת�      

  
  
   92' י ב סימ� פה עמ"כת' ר
  



  ]מ      40      40[



  מא      41      41[
  
  
  
  
  
  

              [  
  אותו נהלל    ִנ�9ֵ, ברכה היא      אאיל לואמוס    ינדישייו� איש דימוסב

  ונרוממו      נמליכו    ש אי שונאלשאמו    ש  ריינאמואאיל לו
  
  קדוש הוא מאוד    ישראל סבא     מויי שאנטואיליש    ו'ייז'שראיל איש בי

  עימו הר�  מהרה יבוא אלינו         איל אלטוקוניל ינגה'בש איל פרישטו מו
  
  ואהוב מאוד    צדיק מכובד      אי מויי אמאדו      אונראדואישאדיק צ

  ומפורס�  והוא הינו קדוש מאוד      אמאדו'י אפא     מויי שאנטואילישאי 
  
  אי� שני    בכורו של עול�      נו איי שיגונדו    יחור די איל מונדוב

  משחהו    אליהו קדוש      אאיל לו אונטו    אילייאהו שאנטו
  
  בנקודה הזו ייחוד עושה הכל      אינישטי פונטו    אגה טודו'יחוד פי

  לקשור הכל    ולו יאה      פור אטאר טודו    ייני'אי אאיל קו�ב
  

  ת�    ת�    ת�    ת�
    ת�        ת�  

  
  ת�    ת�    
  ת�      

  
  י צבי]ת[ב]ש: [אקרוסטיכו�



  אשיל הושיני'פ    
  מב            42
  
  

  אל גדול רב כוח              דייו גראנדי פודירוזו
  ע� החיי� עינוגו            שו גוזוש ידא'ול די ב'ארב

  אורות נת� בו)ה(כל            פוזוש איניללוזיש טודו      
  ברו� הוא וברו� שמו             איל אי שו  נומבריו'בינדיג  

  
  בכור)ה(במחשבה הוא             ביחוראישה איל 'אב'די מאחאש

  ר"בסוד יהי או            ר"אי� שיקריטו די יהי או
  סוד תפוח ופרח        לור'סוד די מאנשאנה אי די פ      
  ברו� הוא וברו� שמו             ו'בינדיג      

  
  ור כל האורותמק             לוזיסש לושמיקור די טודו
  רצו� עליו� הנהו               אילאישראשו� אלטו 

  מחשבה אחת עימו        קוניל אישה אונו 'מאחאשאב      
  ברו� הוא וברו� שמו             ו'בינדיג      

  
  ' עצמו יצא"� סו"מ� האי           פ מיזמו שאלייו"� סו"י איל איד

  הבוציצא 4ַָתח הוא             רייו'לה בושישה איל אב
  )הסתתר: או(בתפארת נחבא         ית שי אישקונדייויר'אי� תיפ      
  ברו� הוא וברו� שמו             ו'בינדיג      

  
  הוא ברא�, ו עמודי�"וא            אמודי� איל לו קרייו' אב)'ב(]ו[

  בסדי� התעט'            אנה שי אינבולבייו'אינלה שאב
  צדיק ר� ָשַמח          צאדיק אלטו שי אליגרו      
  רו� שמוברו� הוא וב             ו'בינדיג      

  
  י"6ִָוד ר� הוא שבת            י" שבתאישיד אלטו 'אבד

  מהרה יבוא בשנותי            ינגה ביזנותאי'פרישטו ב
  הוא ע� נשמתא דכל חי        מאתא די קול חאי'איל קו� ניש      
  ברו� הוא וברו� שמו             ו'בינדיג      

  



  חזקו אחי� המאמיני�            מאמיני�ש חישקי אחי� שולו
  כי לא נותרו עוד דיני�              דיני�ש קינו קידה מא

  ישמחו אבות ובני�        וד קו� באני�'שי אליגרארא� אב      
  ברו� הוא וברו� שמו             ו'בינדיג      

  
  ת�    ת�    ת�    ת�

    ת�        ת�  
  

  ת�    ת�    
  ת�      

  
  דוד: אקרוסטיכו�



  ]מג      43      43[
  
  ]מד      44      44[
  



  מה      45      45
  

  אלוהי הקדוש הור בודאי            ו שיירטאילישמי דייו שאנטו 
  נהלל את המרומ�              אאיל אלטוש אמו'אלאב

  מל� במהרה)ה(שיקרב לנו         אשירקה ריי פרישטוש קי מו      
  המל� יגאל את העול�            איל ריי ריחמה אאיל מונדו  

  
  איש חכ� יודע כל            י טודו'ייו שאב'ארו� שאב'ב

   הינו אדו� העול�הוא             פאטרו� די איל מונדואיליש
  )הידיעה מאל עליו�: או(החכמה מאל עליו�          דיל דייו אלטואישיר 'איל שאב      
  המל� יגאל את העול�              ]איל[      

  י מל� ר�"י צב"שבת              י ריי אלטו"י צב"שבת
  האל הקדוש) ע�(שלוח הוא מ             מאנדאדו דיל דייו שאנטואיש

  ביטל הוא) ?(בריאה )ה(תורת           ליי די בירייא לו באלדו      
  המל� יגאל את העול�              איל      

  
  )אליה הוא רומז בכל: או(אל אליה רומז בכל             איל אילייא רומיז אי� טודו

  מל� ר� עימו ביחד            ונטו' גקונילאיל ריי אלטו 
  הוא קוראה מלכותו         מאלחותושייאמהאיל לו       
  המל� יגאל את העול�              איל      

  
  ת�    ת�    ת�    ת�

    ת�        ת�  
  

  ת�    ת�    
  ת�      

  
  
  



  מו      46      46
  
  יוס' הינו דג            קאדו' או� פישאיליש' וסיפי

  הוא הינו צבאות של צבאות            ונשאדו'אאוד די פ' שיבאיליש
  ומקומו נכבד מאוד        אי שו לוגאר מוי אונראדו      
  י"בוא מלכי חי שבת            י"י� מי ריי חאי שבת'ב  

  
  ו קטנה שהיא מקומו"וא           שו לוגאראישיקה קי 'ג' אב)'ב(]ו[

  משכנו הינו בי�             אינלה מאראיששו מוראדה 
  )זיווגו: או(י הוא ב� זוגו "י  צב"שבת         שו פאראישי "י צב"שבת      
  י"בוא מלכי חי שבת              י�'ב      

  
  חמה ולבנה הוא מחבר            ונטה'ול קו� לונה איל אג)ש(ס

  הוא מדלג) י�(על ההר            רי מונטאנייא איל שאלטה'שוב
  מכל טוב אותה משביע      ארטה'די טודו ביי� אאילייא איל פ      
  י"בוא מלכי חי שבת              י�'ב      

  
  חוט ישר יבוא נא            ינידו'ו שייא ב'ילו דיריג'פ

  י מל� יקר "ע� שבת            י ריי פרישייאדו"קו� שבת
  בבית המקדש נטוע        אדופלאנטש אי� בית אמיקדא      
  י"בוא מלכי חי שבת              י�'ב      

  
  )תהא נשמתו: או(חזק לנשמתו              שייא אשו אלמהחאזאק

  יקושר נא בשלהבת            לאמה'אטאדו שייא קו� פ
  שלו� שמו נקרא        שייאמהשאלו� שו נומברי       
  ]י"בוא מלכי חי שבת[                    
  ת�    ת�    ת�  

  
  יוס5: אקרוסטיכו�

  
  

 
 
 



  
  
  

  46פיוט       



  מז      47      47
  

  חמדת הכל מלכי מלכי חי מלכי    דישייו� די טודו מי ריי מי ריי חאי מי ריי'איל קוב
  אהוב על עליו� מלכי מלכי חי מלכי      קרינשייאדו די אלטו מי ריי מי ריי חאי מי ריי

  
  ַיֲחִשיֵבנ* כבני�  הה ניצו� כל ניצוצי�       פור באני�ש קונטי אנו  אנישוש קול נישושי� 

  
  מעצמה מתרחבת  הה נקודה מבורכת     ה'אילייא פרופייא שי אנג  ה 'אניקודה בינדיג

  
  נשמתי עלתה אלי�  הה אל נפלאות       ייו'מי אלמה אטי שוב  ייוזו דייו 'אמאראב

  
  )73' התיקו� לפי הרוורד סי(     ת� לנו ניחוח תהילת�  הה אל גדול רב נוע�    ור'גולור טו שאבש ור     דאמו'אדייו גראנדי קו� שאב

  ]די טו לואור[          
  )שמ� תורק שמ�: כמו(  )הריק מי� עמוקי�: או(מי תורק עמוקי�   מאמיני� הנ� צדיקי�     אזייא מאיי� עאמוקי�'   ב  מאמיני� שו� צאדיקי�

  
  ה אדוניקומ  עשה צדקה ע� עני       י"אנטה אדונ'    אליב  י"אש צאדאקה קו� עאנ

  
  גאולתו מייחלי�)ל(  ומאמיני� שואלי�         שו ריחמישייו� אישפירא�  אי מאמיני� דימאנדא�

  
  תרח� את נשמותינו  ל* במי� טהורי�   אלמאסש מואישטראש א'     קי לאבש לינפייאש שייא קו� אגוא

  
  ש  מואירטולוש    ירא�'בש ו'אוזש אי מואישטרו

  המתי� יקומו  :אינהועינינו תר  אנטארא� 'שאליב          
  
  

  ת�    ת�    ת�    ת�
    ת�        ת�  

  
  ת�    ת�    
  ת�      

  
  18' י ב  סימ� יח  עמ"כת' ר
  73' י הרוורד סי"כת' ר
  



  שירה  האדונינו יה    
  אשיל אישפהא�'פ    

  מח            48
  
  י"גואל ֶמְחֶמד צב    י הוא גואל"י צב"שבת    י"ד צב"גואיל מחמי    גואילאישי "י צב"בתש
  י"אמת ֶמְחֶמד צב    ר ישראל"כי הוא או    י"ד צב"אימית מחמי     ישראילר" אואילישקי 

  י"שולט� ֶמְחֶמד צב  בתבל) באה: או(אמת בא     י"ד צב"שולטא� מחמי   טיבילאינילינו 'אימית ב
  

  י"ינא� ֶמְחֶמד צב'ג  הוא הינו שכינה דאצילות    י"ד צב"אימית מחמי   שיחינה די אצילודאיליש
  
  � נולד ממרדכי"וש          וחאיישא� נאשייו די מורדב

  שדיהמשיח סוד ֵש�           שדייאח סוד שי� 'איל מיש
  'רק שמעו דברי ה            'ריי ה'מעו דיב'ראק ש

  י"הוא הינו ֶמְחֶמד צב            י"ד צב" מחמיאיליש        
  
  )שבתי= תשבי  (     י נולד בתשעה באב"תשב          'י נאשייו ביטישעאביאב"ישבת

    ו"בכוחו שהוא הוא          'אב' לה באישקונשו קואח קי 
  )א"הסבר בשירות י' ר(    "טב"כי הוא הינו סוד של           ב" שיקריטו די טאאילישקי 

  י"שולט� ֶמְחֶמד צב            י"ד צב"שולטא� מחמי        
  
  כבר האיר כל העול�           ה אלומברו טודול מונדוי

  כי תשעה באב בטל          אלדו"ב' קי איל טישעאביאב
  שמו נמצא פה           אייאדו'שו נומברי אקי פ

  י"אמת ֶמְחֶמד צב            י"ד צב"אימית מחמי        
  
  ק עשה ייחוד"י צדי"צב          ייחוד] ו[ק איז"י צדי"בצ

  כי מעשיו נפלאי� מאוד         לאאוד'מויי ניפש א'יג'פש קי שו
  ויהי חסד אור נחמות        ד"ר ניחאמו"ד או"י חיסי"איה'ב

  י"ְחֶמד צבאמת ֶמ            י"ד צב"אימית מחמי        
  
  ברכה קדושה ייחוד          ה ייחוד"ה קידוש"יראחב

  א"הסבר בשירות י' ר          ֵש� יבוק ראשי תיבותיו          וד'ק שו ראשי טיב"שי� ייבו
  עשה שכינה דאצילות            איזו שיחינה די אצילוד



  י"שהיא ֶמְחֶמד צב            י"ד צב" מחמיאישקי         
  
  א הוא ייחד"ו ה"א וא"ד ה"וי          י איל אאונו"ו ה"י וא"ד ה"וי

  כשבא למלכותו            ינו אשו ריינו'קואנדו ב
  הנה טוב: אמרו לו          ירו� אאיל איק בואינו'דיש

  י"שולט� ֶמְחֶמד צב            י"ד צב"שולטא� מחמי        
  
  ר פני�"משיח הוא או          ר פאנאיי�" אואישיאח 'ישמ
  פתח תורת שמי�          ימאיי�'רייו תוראת ש'אב

  משה שמעו� יצחק חיי�          ימעו� יצחק חאיי�'מושי ש
  י"הוא הינו ֶמְחֶמד צב            י"ד צב" מחמיאיליש        

  
  שמחה עשה לנו           ימחה איזו אמוזוטרוסש

  דעו לכ�, מאמיני�          וזאוטרוס'יד ב'מאמיני� שאב
  נית� לו" מי שבר�"           מישיבירא! אאיל דימוס

  י"ֶמד צבעל ֶמְח            י"ד צב"רי מחמי'שוב        
  
  כבר העיר שמחה          ה דישפירטו אליגרייא"י

  ושמו ֵש� הויה          אייא'אי שו נומברי שי� האב
  ה"וכתר עימו טפטפי         ה"יי'פ"טי'פ" טיקונילביקיטיר 
  י"אתה הנ� ֶמְחֶמד צב            י"ד צב"מחמיש טו שו        

  
  חכמה יית� לנו          וחמה דארה אמוסאוטרוסח

  שירה זו ערכנו           ש אישטי שירה אודרינימו
  זכרי וטובה מכא�: א מצאנו"בשירות י          יהודה עבדי�)ו(חייא           וס'שיירבש חייה יהודה טו

  חייא אלבו: ל ל"זיהוי הכינויי� הנ    י"ל� ֶמְחֶמד צב            י"ד צב"אטי מחמי        
  ויהודה לוי החתומי� בסו' התוספת                              

  אומות)ה(חלי� פני� כל מ            רוגה אטי כול אומיטי�
  א" התרגו� לפי שירות י�תורכית           גלה את רוממות�          ליטי�'אר איילי דוב'יק'אש

  א" התרגו� לפי שירות י�תורכית           אסונ� גורר לנו אנחות           אינליט דיביזי מיקניטי�
  י"שולט� ֶמְחֶמד צב            י"ד צב"שולטא� מחמי        
  ת�    ת�    ת�  

  
  



  י קראו לו"ֶמְחֶמד צב         יאמארו� אשו נומבריי"ד צב"מיחמי
  כל העול� עימו מאיר           ארילונבריקונילטודול מונדו 

  דל תשעה באב ויהי חסד אור הנחמות      אייהי חיסיד אור הניחמוד'ב' דאל טישעאביאב
  ורעב) מריר*ת(=מ� העול� מר ) הוציא(=והעלה       אמברי'אי אלשו די איל מונדו אמארגו אי לה פ

  כי עי� בעי� במהרה נחזה פניו      אשו קארהש ירימו'קי עאיי� ביעאיי� פרישטו ב
  כי אורו בימינו יאיר      אלונברארהש דיאש קי שו לוז אי� מואישטרא

  יית� הטוב' ג� ה        �"טאנביי� אדונאיי דארה איל ביי
  כ� יהי רצו� ונאמר אמ�        יאמי�'ינומאר אמי� ב'כי� יהי ראשו� ב

  
  יהודה לוי חייא אלבו                        ת�          ת�  כייה   היהוד  ת�  ת�

    ת�    אלוו    לוי           ת�
  

  ת�    ת�      
  ת�        

  
  )לבד מ� התוספת בסו5(א "י' שירות סי' ר
  2י הרוורד "כת' ר



  מט      49      49
  יאנדי� יאקילדי�          
  קה'בי� נארי אש          

  א ומוח"ד אמ"ה שהוא סו"� יש      ח"י מוא'ה ב"ד אימ" סואישה קי "י� יש
  בתוכ� היה כוח אחד      ה או� קואח'אישטאבש דיינטרו די אילייו

  חכמי� קראו לו רוח          חאחאמי� יאמארו� אאיל רואח
  ישועה) צמחה(=כאשר ירד נעשתה          ועה'ו שי איזו ייש'קואנדו אבאש

  
  
  ]          ב[
  
  )שבתי: תשבי בשיכול אותיות(      קדוש)ה(ח משי)ה(י שהוא "תשב        יאח שאנטו' מישאילישי קי "ישבת

  הוא הינו סוד שהוא מאוד גבוה         מויי אלטואיש או� שיקריטו קי איליש
  ה וכתר גבוה"טפטפי        יקיטיר אלטו'ה ב"ה י"ה טיפ"טיפ
  שהוא רמז מאוד מכוסה        יירטו' אונה רומיז מויי אינקובאישקי 

  
  י" הינו שולט� שבתישמח שהוא         י" שולטא� שבתאיליששמח קי י

  י"ל שד"ותראה את חשבונו ט        י"ל שד"שו קואינטה טאש ירי'אי ב
  י"� ח"חכמי� קראוהו ֵש        י"� חא"חאחאמי� יאמארו� אאיל שי

  בגיאש ירד כדי להיכנ         גאיאינילו פארה אינטראר 'אבאש
      

  יהודה לוי    ת�    ת�  יהודה לוי  ת�    ת�
    ת�          ת�  

  
  ת�    ת�      
  ת�        

  



  נ      50      50
  

  עילה ראשונה ביקשה          ילונטו'ראשו� רישו� אינב
  
   55 להל� שיר 'ר

  אשיל אישפהא�'פ    
  נ            50
  
  סתימא דסתימי� חקק בנקודה     ניקודהאינילאקו 'קאבש  שיראדולושיראדו די ש

  תומתחת שזוהי מיד) ?(יקו 'בתיבה בא ראב     שו מידהאישו קי 'יקו דיבאש'ינו ראב'ה ב'אי� קאש
  ' מופלאה בשתי כנפי� קשורה"ש� נמצאת אל    אטאדהש אלאש לה קו� דו'מופ' אאי אישטה אליפ

  
  נראה עי� בעי� כאשר תבוא עיתה לרדת      אר'עאיי� ביעאיי� קואנדו אדי אבאשש ייאמו'ב
  
  ו בתוו� היא עיקר"בא לומר וא" בכוח"     איקאראישאינמידייו ' אב'ייני אדיזיר ב'יקואח בב

  די� אלה שהוא בחר לו"באמצע שתי יו    יודי� קי איל לו בוחארש דוש ייו די אישטו מידאיניל
  כדי להראות ביסוד האמונה שהוא מבחר  חאר' מיפאישפארה אמושטראר ביסוד די לה איימונה קי 

  
  תמיד כותבי� בו) ?(תורה חדשה שהיא שכוניה   אינילי� 'שיחונייא שיינפרי אישקריבש וראת חאדאשה קית

  וחיה ויחידה הינ� עימו) אד: או(קול ורוח       קונילו איחאייא אי ייחידה אישטא� ' באפבוז אי
  נשמה חיה בקרבו , ַמָ<ב נופח תמיד    ה דיינטרו איל'שופלאדורה שופלה שיינפרי אלמה ביב

  
  ה' להראות האמונ"סו,  �"ש תו"יש לה רא, ד"יו  פארה אמושטראר לה איימונה' פ"ח סו"תוש "ד טייני רו"וי

  בדר� סוד אלהות מהרה יבוא ברינה     ירנה בירינה'קו� דיריח די סוד עילאאוד פרישטו ב
  בוודאי הוא הינו שכינה, ביד אדוננו       שיחינהאילישפור מאנו די אדונינו שיירטו 

  
  ת�    ת�    ת�    ת�

    ת�        ת�  
  

  ת�    ת�    
  ת�      

  
  77' י ב  סימ� עג  עמ"כת' ר
  



  נא      51       51
  
  סבא הוא עתיקא קדישא דכל עתיקי� היה     עאתיקה שאנטה די קול עאתיקי� אירהאישו 'ייז'ב

  העולמות מאיר  , תמיד בא באצילות      עולאמוד אלונברהלושייני אי� אצילוד 'שיינפרי ב
  סוד קרא חירות למאמיני�)ה(, לכ�      ורייא'פור אישטו שיקריטו איזו מאמיני� אלפ

  
  והגבר בידו יהיה מטהו      ארה'רה שו בארו� אי� שו מאנו אישטא'אי איל ב

  
  יוצר בראשית יפתח ע� הייחוד       אאונאמיינטוקונילרירה 'יושיר בירישית אב

  ימינו )ב(שנראה במהרה , ומה שיהא  מויי פרישטוש ייאמו'קי בש דייאש אי קי שירה מואישטרא
  ' ביחד"� סו"א אי"הושתרד השכינה ע� מי     ונטו'פ ג"� סו"א אי"ה לה שיחינה קו� מי הו'קי אבאש

  והגבר בידו יהיה מטהו                אי איל
  
  צדיקי� בכלל)ה(יחד ה� אבא ואמא ע�       יאימה קו� צדיקי� אינטראדו' אבה באישונטו 'ג

  מהולל) ו(שאמר, אמונה) ו(ה� שקיימ      ו אונראדו'ירמו איימונה קי דיש'אילייוש קי אפ
   שלוח אהיה) ביד(אשר , בגיאש הוא אשר נכנ       מאנדאדואהיהיר 'ינו אי� גאיי אש' קי באיליש
  והגבר בידו יהיה מטהו                אי איל

  
  ימי� אלה)ב(זקני� וישישי� יושבי� ברחובות   דייאסש אישטאש אשינטא� אי� קאייש ו'ייז'אי בש ו'ייז'ב

  שלח נא' חופה זו ה) להשלי�: או(לקיי�     פארה קונפליר אישטי בודה אדונאיי קי אינבייאס
  שמותיה� שה� ימי� , שירדו ע� הפרצופי�  דייאסש קיש נומבריש י� שו' פארשופלושא� קונ' אבאשקי

  והגבר בידו יהיה מטהו                אי איל
  

  בתהומותש חת� בקע היריעות ונכנ     תיאומודלושאי אינטרו ש טילאש חאתא� פארטייו אלא
  הקליפות ישבר , שבר את כל הצרי�כדי ל   קיליפוד רונפירהלוש שארי� די ש לושפארה רונפיר אטודו

  תרומ� נשמתו באורות , עתיק הוא שלמה    ה שו אלמה ביאורוד'אלש' שילימה אי�שאישאתיק 
  והגבר בידו יהיה מטהו                אי איל

  
  ת�    ת�    ת�    ת�

    ת�        ת�  
  

  ת�    ת�    
  ת�      

  
  78' י ב  סימ� עד  עמ"כת' ר



  נב      52      52
  
  הוא יהיה במלכא קדישא, הוא הווה, הוא היה      ימאלקה קאדישה איל שירה באילישיל אירה א

  עבר מעבר שבעתיקא קדישא      פאשו פאשאדורה די ביעאתיקה קאדישה
  רו בתו� שכינתא קדישא"הטיל או      יחינה קאדישה'ר דיינטרו די ש"ו אשו או'איג

  שהקד*)ה(יצאו מה� כל עולמות       קול עולאמוד די קידושהש שאליירו� די אילייו
  
  את האמונה הקדושה) ו(א עילאה פתח"� ה"� שי"מ    רייו לה איימונה שאנטה'י אלטה אב"� ה"� שי"ימ

  סודו דתלת קשרא מהימנותא      שו שיקריטו די תילאד קישרא מיהימנוטה
  ' של החמישי�"פתח לנו אל      דילה שינקואינטה' אליפש רייו אמוסאוטרו'אב

  כל נשמות הצדיקי� ש� יקשור      ה צדיקי� אליי אטלושנישאמוד די ש טודו
  
  מהרה יפתחו , שני צינורות, י"ר ונק"נוצ    רירה'שינירוד פרישטו שי אבש ינאקי דו'ר ב"ושינ

  השפע שלו יקח את מלכנו אמירה      רה]י[אח טומארה אמואישטרו ריי אמ'שו שיפ
  מצא כאשר יבואזכות גדולה תהיה למי שיי    אייארה'ירנה קיי� שי פ'גרא� זיחוד טירנה קואנדו ב

  הוא יראה ויעלוז, כל העוסק בו      ירה אי אליגרארה'קיי� לו פירקורה אקיל ב
  

  ת�    ת�    ת�    ת�
    ת�        ת�  

  
  ת�    ת�    
  ת�      

  
  79' י ב  סימ� עה  עמ"כת' ר
  



  אשיל אישפהא�'פ    
  נג            53
  
  נבר� בתהילות          אר'קו� אלאבש ינדיגאמוב

  לי� את הגבוהלהמ          אאיל אלטו די אינריינאר
  כי בא כבר חודש אדר          ינו מיז די אדאר'קייה ב    
  המל� יגאל            איל ריי ריחמה     
  את המל� הקדוש יש לשבח        איל ריי שאנטו קיירי לואר  

  
  אל לנו לגלות           ראדו'דישקובש ו טינגאמונ

  שהנער� חולל לנו ש הנ        איזו איל אונראדוש איל ניש קי מו
  נהלל את המלכות         ו� ריינאדוקש אמו'אלאב    
  ]את המל� הקדוש יש לשבח[            ]איל ריי[    

  
  כבר עת היא להלל          אר' אורה די אלאבאישה י

  לגאולה לצפות          איל ריחמישייו� די אישפיראר
  עשרי� ושני� בחודש אדר        די מיז די אדארש ינטי אי דו'ב    
          את המל� הקדוש יש לשבח              איל ריי    

  
  זכות גדולה היתה לנו          ימוס'ו זיחוד קי טוב'ונגמ
  לבושיו אותו ראינו)ב(          ימוס'קי לו בש ישטידו'בש שו

  תשבחות לאל נתנו        אאיל דייו דימוסש לואורי    
  את המל� הקדוש יש לשבח              איל ריי    

  
  נאמ� היה המביא          ו'ימא� אירה איל קי טרושנ

  האל הקדוש לא ְנָטשנו          ו'דישש איל דייו שאנטו נו מו
  האמונה התנשאה        ו'אלש'לה איימונה שי אינש    
  את המל� הקדוש יש לשבח              איל ריי    

  ת�    ת�    ת�    ת�
    ת�        ת�  

  
  ת�    ת�    
  ת�      

  566' י הרוורד סי"כת' ר    75' י ב  סימ� עא  עמ"כת' ר



  נד      54      54
  
  י�דר� אניה בלב           יא�'ירי! אנייא ביליבד

  יתדו הינה של שוה�         די שוא�איששו אישטאקה 
  ָ?� ריבונו של עול�      מיטייו ראבינו שיל עולא�    
  רמז הוא מי הינו חכ�      חאחא�איש או� רימיז קיי� איש    

  
  גנ� בגנו תמיד את זרעו זורע)ה(  ה שו שימיינטו'אורטילאנו אשו גואירטו שיינפרי איג

  
  ר"ויאמר אלוהי� יהי או      ר" אואייומיר איל דייו יהי)'ב(]ו[

  יצאו מי� ממקורו        שאלייו מאיי� די שו מיקור
  ר"בסוד ויהי או      ר"איהי או'אי� שיקריטו די ב    
  בכור)ה(הופיע הב�       אפארישייו איל בי� ביחור    
  גנ� בגנו תמיד את זרעו זורע)ה(            אור    

  
  מאליו הוא התכוו�         ו'י שי אשי איל אינקוזד

  עתיק קדיש כ� חפ�        ו'ק קאדיש אנשי קייזעאתי
  )גילה: או(רצו� עליו� חש'       ו'יז'רוצו� אילייו� דישקוב    
  אורו יוצא בלי מעצור      ו'שו לוז שאלי� שי� אישטאז    
  גנ� בגנו תמיד את זרעו זורע)ה(            אור    

  
  לנשמתה] יהא[חזק          שייא שו נישאמהחאזאק

  חוברת באמאמ          אזי חיבור קו� לה אימה
  יהלל שלו� נשמתה      ה שאלו� שו אלמה'אלאב    
  חוה נקרא שמה      שייאמהה שו נומברי 'חאב    

  
    ת�        ת�  
  ת�    ת�    
  ת�      

  
  76' י ב  סימ� עב  עמ"כת' ר
  



  נה      55      55
  

  עילה ראשונה התאותה לעשות ארמו�     ילונטו פארה פאזיר פאלאשייו'ראשו� רישו� אינב
  בראשית שלח המל� חוט קדוש ממנו    ילו שאנטו די שוייו'דו איל ריי פאינפרישיפייו מאנ

  בוודאי לו היא שייכת, והותיר נקודה אחת    יר שוייו'ו איל או� ניקודה שיירטו איש אב'אי דיש
  והמשכילי� יזהירו כזוהר הרקיע     יליי� ייאזירו קיזוהאר האראקיאע'י האמאשק'ב

  מלכי מלכי              מי רי מי ריי  
  
  ' באה בו והותירת שלוש נקודות"ו מאל"וא    ו טריש ניקודה' אי דישאינילינו 'ב' די אליפ' בא'ב

  זה רמז לתולעת שבאה בתו� ֶמְשָי+     איש או� רומיז איל גוזאנו קי אינטרו אינשו שידה
  ש� הוא של תלת קשרא מהימנותא    אאיי איש שיקריטו די טילאד קישרה מיה�נוטה

  המשכילי� יזהירו כזוהר הרקיעו            י האמאשקילי�'ב
  מלכי מלכי                  

  
  עשר הספירות        נקודה היו עשר הויות נסתרות]ב)[מה(    יירטה'אייוד אינקוב'ייא� דייש האב'די ניקודה אב

  כאשר עלה רצונו העיר את אורו הקדוש    ילונטאד דישפירטו שו לוז שאנטה'ייו שו ב'קואנדו שוב
  חקק חקיקותיו בבהירות עילאית    � קילארידאד אלטהאקאדוראש קו'אקו שוש קאב'קאב

  והמשכילי� יזהירו כזוהר הרקיע            י האמאשקילי�'ב
    מלכי מלכי                  

  
  לא נשיג מפעלותיו בטר� היה העול�    אש אנטיש קי מודו אירה'יג'נו אלקאנשימוש שוש פ

   על פני תהו� היותוהו ובוהו וחוש�      י חושי! אל פיניי טיהו� אירה'י בוהו ב'תוהו ב
  ורוח אלוהי� מרחפת על פני המי�     יט אל פיני האמאיי�'ירואח אילוהי� מיריחיפ'ב
  והמשכילי� יזהירו כזוהר הרקיע            י האמאשקילי�'ב

    מלכי מלכי                  
  .נבדלי� מהשירי� האחרי� בכתב היד) סיומת ש ולא ס(ה� הכתב וה� הכתיב 

  30' שיר מס: יד זההשווה ע� שיר בריאה נוס5 בכתב 



  )2(שיר בריאה שבתאי   
  

  ֵהיָכל ִלְברֹא ִ=RCָNְ ִהיא, ִעTָה ָהִראC@ָנה ָרְצָתה
>SDִֶמ C@ֶלְ! ח<ט ָקדDֶַלח ַהCָ יתCִֵרא=ְ  

Mָה Oָלֶבַטח ֲחָלל@ ה<א, ְוה@ִתיר ה<א ְנק  
  ְוַהEִVְDַיִלי� ַיְזִהיר< Eְזַֹהר ָהָרִקיַע  
  EִיַמְלEִי ַמְל  

  
M@ת ָנְתָנה =@, A=ָ 5ה =@"ו מאל"וא OְנקC@לCְ  

  ֶרֶמז ה<א ְלת@ֵלָעה ֲאCֶר ַ=CִDֶי ָ=Aה
  ס@ד ִהSֵה< Mִי ְ>ַלת ִקCְָרא ְמֵהיְמנ<ָתא

  ְוַהEִVְDַיִלי� ַיְזִהיר< Eְזַֹהר ָהָרִקיַע  
  ַמְלEִי ַמְלEִי  

  
Mָה Oִנְסְ>ר< ֶנְחְ=א<ד ֲהָו"יו, ִ=ְנק �Cָ י@ת  

  Aז א@ר ָקד@C ֵהִעיר ה<א, ֵעת ְלָפָניו ָעָלה ָרצ@�
  ָחַקק ה<א ֶאת ֲחִקיָקת@ ִ=ְבִהיר<תָעל ֵהִאיר ה<א

  ְוַהEִVְDַיִלי� ַיְזִהיר< Eְזַֹהר ָהָרִקיַע  
  ַמְלEִי ַמְלEִי  

  
  ה<א ְוח@ֵלל Eְ�Cַָלל לֹא ַנQִיג ַמה ִלְפֵני ֵכ� Pַָעל 

�Cָ ַררVָ �@ֵני ְ>הPְ ַעל !ְCֶֹֹה< <בֹה< ְוח<  
  ְור<ַח ֱאלִֹהי� ְמַרֶחֶפת ַעל Pְֵני ַהDִַי�

  ְוַהEִVְDַיִלי� ַיְזִהיר< Eְזַֹהר ָהָרִקיַע  
  ַמְלEִי ַמְלEִי  

  
  אבנר פר�: תרג�    
  2002כל הזכויות שמורות     



  אשיל שיקאח'פ    
  נו            56
  

  לבל אפרוש מהאמונה, שמרני מבעתה        ה נו� שאליר די איימונה'גואדראמי די טורב
  כשמואל ב� אלקנה בכל ימי        קומו שימואיל בי� אילקאנה בי חול ייאמה

  חי, חי, י באמונה"כדי לראות את המל� צב        י קו� אימונה חי חי"יר איל ריי צב'פארה ב
  

   מעייני שמתי ב� , מ� העת ששמעתי        טי אינטידילה אורה קי שינטי מי טינו מי
  מודי� אנו, שאי� עוד אחר כמו�          די קי נו איי אוטרה קומו אטי טורגאמוס

  עילה; שב אלהי� במעלה וממשלה        אלה עילאת'שינטי דייו קו� מיאלה אי מימש
  ,א שפלותבגדולה בל, על כל עילות) נעלית(        יזה'עאל קול עילות קו� גראנדיזה שי� באש

  כי ספק, י"העלה העלה את המל� צב, אל במרומי�      יק'י קי שאפ"י אל ריי צב'י שוב'דייו דילה אלטיזה שוב
  י באמונה"לראות את המל� צב, מעול� לא היה בי      י קו� איימונה"יר אאיל ריי צב'י די ב'ייו נונקה טוב

  חי, חי, י באמונה"כדי לראות את המל� צב                  פארה
  

  אלוהי נאמ� , הה, הזמ�, אלוהי החש זמ�, הה        ניאימא�' אפרישורה זימא� אמי ה' האמי 
  קרבנו אל זמ� אכילת המ�         איל טיינפו די קומיר איל מא�ש טראיימו

  הAביעני , רחמני, וראני        אי מירה אמי פייאדה אמי קונטינטה אמי
  חתמני באמונת�ורצוני כי ת        ירמאמי אינטו איימונה'אי לוקי קיירי אפ
  י באמונה"חזקני לראות את המל� צב        י קו� איימונה"יר איל ריי צב'ריזייאמי פארה ב

  חי, חי, י באמונה"כדי לראות את המל� צב                  פארה
  

  ת�    ת�    ת�    ת�
    ת�        ת�  

  
  ת�    ת�    
  ת�      

  



  נז      57      57
  

  ת� לנו חיי�  לראות בואו בשמחה גדולה, אלוהי�, הה  אינידה קו� גראנדי אליגריי'יר שו ב'ידה אב'בש אדייו דאמו
  כי אי� עוד נפילה בלי כל מי� של בעתה     ה'קאיידה שי� נינגו� מודו די טורבש קי נו איי מא

  שני� בקול ר� בא משיר// בבואו    ייני די שיר'אלטה בש קו� בוש דו// ינידה ּּ'אינשו ב
  השירי� אימה תיפול על הצרי� שיחיו     ירא�'ב שארי� קי בילושור לישקאיירא� 'האשירי� פאב

  
  המאמיני� יאמרו שירי� ב, מאמרי�       מיאמיני� דירא� שירי� אי�לושמיאמארי� 

  שירה יהיו כול� חברי�      �]י[יר'חאבש אילייוש קאנטאר שירא� טודו
  � יעלזו "יקשיבו מאמרו של ש      � שי אליגרארא�"ארא� מאנדו דיל ש'אישקוג

  במלכויות עלמי� וידעו        י�'אי שאבש ו'מאנשיבש קו� ריינאדו
  )?(כמו חג חדש כי באה עת אוו�       י�'טיינפו די אבש ה קי'קומו פאשקואה מואייב

  
  בביאתו נחזה          ירימוס'בש ינידה מו'שו ב

  מאור יחיד נזהיר          אלונברארימוסש די שו לוז מו
  א� באמונתו נהיה        שי אינשו איימונה אישטארימוס

  גדולה ממנו תהיה לנו          נדיזה די איל טירנימוסגרא
  )נתעלה: או(ממשיח ב� דוד מאוד נתנשא     יד מויי שו�אלשאדו שירימוס'יאח בי� דאב'דיל מאש

  לכל הצרי� ) יכה בחרב: או(וית� חרב          אשארי�לושאי דארה אישפאדה א
  אלוהי�, הה                אדייו

  
  ערבה כמו, השכינה תמלו� במרומי�    ורה קומולה שיחינה ריינארה אי� אלטורה לה ייאנ

  שנמצא בכתובי� בהפתעה       אישטה אינלה אישקריטורה די שופריזה שו
  )?(רוממותה תת� לעשירי� , עשרה        אשירי�לושריקיזה שו אלטיזה דארה א

  אלוהי�, הה                אדייו
  

  ת�    ת�    ת�    ת�
    ת�        ת�  

  
  ת�    ת�    
  ת�      

  



  נח      58      58
  

  מבטחי ב�          יאוזייה טינגו אינטי'מי פ
  יודע אני כי אחר כמו�          שי קי נו איי אוטרו קומו אטי

  
  מל� כל העול� שאי� שני לו        ריי די טודול מונדו קי נו איי שיגונדו

  במרומי� ובמעמקי� אמליכ�        ונדו אי�ריינו אטי'אי פש אי� שיילו
   רוחות אמליכ�בארבע        אינריינו אטיש  קואטרו פארטילושאינ

  
  שיר חדש יאמרו ל�          ו דירא� אטי'קאנטאר מואיב

  שפתי יהללו�          לוארא� אטיש ייו'לאבש מי
  ...מל�                 ריי

  
  משיח� מואר בכל העולמותש נ     מונדוסש לושפינדו� די טו אונטאדו אקלאראדו אינטודו

  ...מל�                 ריי די
  

  Bְָ� לבשו צני' ַע          'ישטיירו� שאניפ'לו ב'טו פואיב
  יעלזו ויאמרו ל�           אליגראנדי דירא� אטי ריי די

  ...מל�                 
  

  ת�    ת�    ת�    ת�
    ת�        ת�  

  
  ת�    ת�    
  ת�      

  



  נט      59      59
  

  מ� הראוי לתת הדעת את סוד האל לדעת    יר' די מיטיר טינו שיקריטו די איל דייו שאבאישראזו� 
  שמחה נת� לנו, כבר נשמע        ייודש יה שי שינטייו אליגרייא מו  
  סוד אלוהי� לדעת, לראותו כבר נת�      יר'ירלו יא דייו שיקריטו די איל דייו שאב'ב  

  
  לדעת את אשר כבר בא וג� את שיהיה    יר'ינו אי טאנביי� לוקי אדיב'יר לו קי יה ב'די שאב
  ...כבר                 יה  

  
  ר עתיד להראות"והאו) י�(קוצ)ה(ישרו' כל       יר'ר שי אדי ב"קימארה טודו אישפינו אי איל או

  כבר                יה  
  

  רפואה לנפש הטובה יוציא להראות      יר'מיליזינה אאיל בואינו אלמה לו קיטה די ב
  כבר                יה  

  
  ת�    ת�    ת�    ת�

    ת�        ת�  
  

  ת�    ת�    
  ת�      

  



  אשיל שיבאח'פ    
  ס            60
  

  )?(הנשארהדר� עשה             איל דירי! איזו אנישאר
  )?(הנשארהדר� עשה             איל דירי! איזי אנישאר



  סא      61      61
  

  קול התור שמענו      בוז די איל טורטול מוש שינטימוש
  לפני עליו� השתחוינו        ימוס'אאיל אלטו אינקורב

  את המל� המלכנו????         קאשטי איל ריי אי�ריינימוס  
  הוא הינו אדו� עול�         פאטרו� די איל מונדואיליש  

  
  ו בתוו� היא הויה"וא        אייא'אינמידייו איש האב' אב'ב

  השכינה תשמח          לה שיחינה אליגרארה
  היא תשבחהו        ארה'אילייא די איל אלאב  
  הוא הינו אדו� עול�              איליש  

  
  צדק קדוש מבקשי� אנו        שידיק שאנטה דימאנדאמוס

  זהירנ) ?(ר של ארו� "באו()        ! רילונבראמוס"ר די ארי"או
  ' נראהו"ב� זוג של אל        ייאמוס'לו ב' פאר די אליפ  
  הוא הינו אדו� עול�              איליש  

  
  דוד ר� ומפורס�         אמאדו'יד אלטו אפ'דאב

  ומלכותו מרוממת          אי שו ריינו שו�אלשאדו
  ר ונכבד"נראה או        ר אי אונראדו"אוש ייאמו'ב  
  הוא הינו אדו� עול�              איליש  

  
  מלא עול�, חי          איל מונדו יינוו די 'ביב

  אליו באה כל המלכות          ייני טודו ריינו'אאיל ב
  עילת כל העילות באה        ינו'עילאת עאל קול עילוד ב  
  הוא הינו אדו� עול�              איליש  

  
  גאולה שלמה יעשה        ארה'ריחמישייו� קונפלידו פ

  גו' ונפש הוא יגאל        פואירפו אי אלמה איל ריחמירה
  חוט ישר ישלי�          ו קונפלירה'ילו דיריג'פ  
  הוא הינו אדו� עול�              איליש  

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  



  סב      62      62
  
  נהלל יומ� ולילה         י דייאה'נוגש אמו'לאבא

  כבר, אמא, נראהו        מאדרי לייאש ייאמו'לו ב
  בשורש אחד הוא והיא        איל אי אילייאש אי� או� שורי  
  ית� הטוב' ג� ה          ב"ייתי� האטו' ג� ה  

  
  ,אב קדוש, מבקשי� אנחנו        פאדרי שאנטוש ימאנדאמוד

  הוא הינו עיקר הכל         איקאר די איל טודואיליש
  ת היא סוד עליו�"דל         שיקריטו אלטואישדאלית   
  ית� הטוב' ג� ה              גא�  

  
  הוא ֵש� של א� אחת] �"[מ         נומברי די או� מאדריאישי מ

  כבר ערב)ו(חל' יו�          טאדריאישפאשו דייאה יה 
  השכינה לא עוד תבכה        נו ייוריש לה שיחינה מא  
  ית� הטוב' ג� ה              ג�  

  
  הוא הינו אמת, דוד ר�        ידראד' באילישיד אלטו 'אבד

  שכבר בא שבת הגדול        ינו גאדול שאבאת'קי יה ב
  א הינו אחד"תלת קשרא הו       איחאדישאא "תילאד קישרה הו  
  ית� הטוב' ג� ה              גא�  

  
  )?(ו קוראי� אנו בכסאו "וא      אינשו שייאש יאמאמו' אב)'ב](ו[

  מאמיני� מש� משתחוי�          מאמיני� דאיי אומייא
  את הצרי� לא יראה        ירה' שארי� נו לו בלושא  
  ית� הטוב' ג� ה              גא�  

  מבקשי� אנו עדי זה        וייא'אישטי גש ימאנדאמוד
  את נשמותינו מדריכה היא        אילייא גייאש אלמאש אמי

  כאשר תבוא הגאולה        ירנה לה גיאולה'קואנדו ב  
  ית� הטוב' ג� ה              גא�  

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  



  
  סג      63      63
  
  ' הוא כתר"אל         קורונהאישלה 'מופ' ליפא

  ָש� נמצא צמר טהור        טייני לינפייא לאנהאליי 
  כל עולמות מש� מקרי�         קול עולאמוד דאיי מאנה  
  רוצי� אנו, רוצי�, רוצי�        קירימוסש קירימוש קירימו  
  לראות את גדולתו          יר לה שו גראנדיזה'ב  

  
  מ� המקור התפשטה        י איל מיקור שי אישפאנדייוד

  לעת ע� משי יצאהתו          גוזאנו קו� שידה שאלייו
  בתפארת נחבאה        ירית שי אישקונדייו'אי� תיפ  
    רוצי� אנו, רוצי�, רוצי�              קירי  
  לראות את גדולתו                

  
  משיח הוא מטרוניתא         מאתרוניתהאישיאח 'ישמ

  א גבוהה"בסוד ה        אי� שיקריטו די איי אלטה
  דושק)ה(הוא פתח מקומו         רייו שו לוגאר שאנטה'איל אב  
    רוצי� אנו, רוצי�, רוצי�              קירי  
  לראות את גדולתו                

  
  חומר היולי היה במקור        ומיר האייולי אירה אי� מיקורח

  בסוד יהי אור        ר"אי� שיקריטו די שייאה או
  במחשבה הינו בכור         ביחוראילישה 'בימאחשאב  
    רוצי� אנו, רוצי�, רוצי�              קירי  
  את גדולתולראות                 

  
  ' שהיא מאוד נעלה"ו של אל"וא      מויי אלטהש קי' די אליפ' אב)'ב](ו[

  היא הינה קשרא דמהימנותא        קישרה מיהימנותהש אילי
  נחקקה בגולגולתא        אקו איל גלגולטה'שי קאב  
    רוצי� אנו, רוצי�, רוצי�              קירי  
  לראות את גדולתו                

  



  הבל הוא סוד הגחלת         סוד די לה בראזהאישיל 'יבה
  הבלי� בו נקבעי�           פוזהאינילאלי� שי 'אב

  כבר נגלתה גדולתו        רייו שו גראנדיזה'ה דישקוב"י  
    רוצי� אנו, רוצי�, רוצי�              קירי  
  לראות את גדולתו                

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  

  הסבר בשירות פט'  ר–הבלי� 
  



  אשיל שיבאח'פ    
  סד            64
  

  ו ניצו� של ניצוצי�"בוא          די נישוסי�ש נישו' אב'אי� ב
  י אחד יוצאי�"ע� שבת          י איחאד יושי�"קו� שבת
  נראה בתבל זו          יל'אינישטי טיבש ייאמו'לו ב  
  את נסיו              נישי�ש אשו  

  
  שרי חמישי�, אמא�, מלכי, אדוננו) י(על יד      אל יאד אדונינו מי ריי אמא� שארי חאמישי�

  
  חומר היולי מאוד עמוק          ונדו'חומר האייולי מויי פ

  מש� יצא עומק עילאי          ונדו'די אאי שאלייו אלטו פ
  נראהו עת ירד          ו'קואנדו אבאשש ייאמו'לו ב  
  בעול� זה על יד           אי� אישטי מונדו אל יאד  

  
  משיח יצא מהמקור          יאח שאלייו דיל מיקור'מיש

  ר"בסוד יהי או          ר"אי� שיקריטו די יהי או
  ונשמות המאמיני�           מאמיני�לושדי ש אי אלמא  
  שה� זע� על יד           ולור אל יאד'קי שו� שו פ  

  
  דוד הוא חכמה ראשונה           חוחמה פרימירהאישיד 'דאב

  גדולה עימו יהיה)ה(יו�              שירהקוניליו� גידולה 
  את כל המתי�             מואירטוסש לושאטודו  
  יחיה על יד            אבידיגואר אל ייאד  

  
  חוברת תהא נשמתו          חיבור קי שייא שו אלמה

  ע� מקו� השלהבת          לאמה' לוגאר די איל פקוניל
  מהלל , יעקב חליבה          ה'ה אלאב'האליב' יעקוב  
  שלו� את שמו הטוב            אמה'שאלו� שו פ  

  
  ת�  

  



  
  
  

  64פיוט     



  סה      65      65
  

  מקור ראשו� לראשוני�           מיקור רישו� די רישוני�
  



  סו      66      66
  

  ' התפשט בגולגולתא"� סו"רזא דאי      אישפאנדייו אי� גולגאלטה' פ"� סו"ראזה די אי
  חקק והותיר ש� סגולתא         ו אאי שיגולטה'אקו אי דיש'קאב

  ד תלת קשרא מהימנותאסו        שיקריטו די תילאת קישרה מיהימנותה  
  כדי לראות את פניו, נתעל'        יר'אשו קארה פארה בש דיזמאייאמו  

  
  כתר עליו� הוא מקו� מכוסה       יירטה' לוגאר אינקובאישקיטיר אילייו� 

  בו בא זרע של העליו�        ינו שימיינטו די איל אלטו' באיניל
  י� חפ�קדיש דקדיש, עתיק      ילונטו'עאתיק קאדיש די קאדישי� אינב  
  כדי לראות את פניו, נתעל'                דיז  

  
  כול�) את(ורוח אלוהי� מדדה           ירואח אילוהי� מיזורו טודוס'ב

  ובכוח עתיק דעתיקי�          אנטיגו די אנטיגוס'אוביקואח ד
  כדי להוציא העולמות העליוני�         עולאמוד אלטוסלושפארה שאקאר א  
  כדי לראות את פניו, נתעל'                דיז  

  
  עליו�)ה(שעשוע עשה במקור         ועה איזו בימיקור אילייונה'אש'ש

  כדי להפריד מ� המי� את החול        פור אפארטאר די איל מאיי� איל ארינה
  החל להתפשט סיבה ראשונה        אינפישו אישפאנדיר שיבה רישונה  
  כדי לראות את פניו, נתעל'                דיז  

  
  חזק לנשמתה, בואו, חזק          יניד חאזאק שו אלמה'חאזאק ב

  תהא קשורא ברזא ובשלהבת          לאמה'שייא אטאדו בראזה אי פ
  נקרא הוא, רבקה בת יודיס, שמה        ש שייאמהקה באת יודי'שו נומברי ריב  
  מהלל חיי� שלו� נשמתה        ה חאיי� שאלו� שו אלמה'אלאב  

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  



  סז      67      67
  
  ' חוט אחד"� סו"רזא דאי          ילו'P או� פ"� סו"אזה די איר

  כל העולמות מלאי� ממנו            דיל יינוש מונדוש טודו
  עמוק מי ימצאנו, עמוק          עאמוק עאמוק מיימ שינו  

  
  מאמיני� אנו באדוננו          אה אדונינוש קריימו  

  
  חוש� שהוא מקומו           שו לוגאראישושי! קי ח
  בה היא זריעתו           שו שימבראראישייה ינילא

  הייחוד ההוא עֵשני           וגאר'מיגש א'אקיל ייחוד פ  
  
  ה הוא אד� ראשו�"מ           אדא� פרימירהאישה "מ

  שהוא נקבתו) ?(� "ש� בא          ימברה' שו פאיש� קי "שי� בא
  ועימה יגיל          אי קו� אילייא שי אליגרה  

  
  א שהינו עמוק מאוד"הו          ונדו' מויי פאילישא קי "וה
  שהינו נשמת הכל            נישאמה דיל טודוש קי

  )לרו� ולעומק: או(הוא התמלא ר� ועמוק           ונדו'ו אלטו אי פ'איל שי אינג  
  
  חת� שהוא ישראל             ישראילאישאתא� קי ח

  ונשמתו עימו            קונילאי שו נישאמה 
  נחזה בתבל זו          יל'אינישטי טיבש ייאמו'ב  

  
  � שהיא אדוננו"זיי            אדונינוש איי� קיז

  מ� המקוא מלאה היא            דיל מיקור אישטה יינו
  כל עולמות שה� ממלכתו          שו רייינוש קול עולאמוד קי  

  
  יהא מקומה) ?(קו המידה           ה מידה שייא שו לוגאר'אבק

  נשמתה לשבח            אר'שו אלמה פור אלאב
  ה לתהילה'סתר חליבא          ה שו אונראר'איסתיר האליב  

  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�
         ת�            ת�           ת�

  רחמה חזק : אקרוסטיכו�



  סח      68      68
  

  עתיקא קדישא עמוק            ונדו'אתיקה קאדישה פ
  הוא מילא כל העול�          ו טודול מונדו'איל שי אינג

  שלושה שה� אחד לבטח         שיירטואילישאונו ש קיש טרי    
  בעת ירד ברא הכל        ו קרייו טודו'אבאשקואנדו     

  
  אל אלוהי� מהולל         אדה'איל אילוהי� אלאב  
   לפי שירות    )נשמותיה� ב� דבוקות: תורכית(אנלאר ָסָנה מדובקת 'ג        אנלאר שאנה אפיגאדה'ג  

  
  העילאי� ממנו יצאו          אילאהי� די איל שאלייוש ]לו[

  תפשטבהויה ה          אייא שי אישפאנדייו'אי� האב
  בתפארת הסתתר        ירית שי אישקונדייו'אי� תיפ    
  אלוהינו' הוא הינו ה        מואישטרו דייו'  האיליש    
              ...אל אלוהי�                 איל  

  
  יובל במהרה נֹאבה לראות          יר'פרישטו בש יל קירימו'יוב

  ' אזי ָיֵקר"� סו"אור אי          פ אדי קוריר"� סו"לוז די אי
  כדי למלא אויר זה        יר'ישטי אביר א'פארה אינג    
  המיני� שאינ� יכולי� לראות        יר' מיני� קי נו פואידי� בלוש    
  ...אל אלוהי�                 איל  

  
  חכמה ובינה התמלא          ו'חוחמה אי בינה שי אינג

  ר מבור�"כאשר חל' או          ו'ר בינדיג"קואנדו פאשו או
  מלכות כל קיב�          ו'מאלחוד טודו אריקוז    
  הפנימי כ� חפ�          ו'איל פינימי אנשי קיז    
  ...אל אלוהי�                 איל  

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  
  ד"שירות סימ� מ' ר
  



  אשיל שיבאח'פ    
  סט            69
  

  י גואל אי� עוד גואל"הה נפשי אדוננו צב    י גואיל נו איי אוטרו ריחמידור"אני� אדונינו צב'היי ג
  כמוהו            קומו איל    

  
  מלכי, חי חי חי, חי הוא, חי חי חי חי חי חי חי, מלכי    ו איל חי חי חי מי ריי'מי ריי חי חי חי חי חי חי חי ביב

  י גואל"חי צב            י גואיל"חי צב    
  

  ר פנימי"שהוא בודאי או, אור מקי', הה נפשי    ר פינימי" שיירטו אואילישקי ' אני� לוז מאקיפ'היי ג
  מלכי) נקשר: או(בו קשר            אטו מי רייאיניל    

  
  שהוא הינו זה שתיק�, ד של הצמצו�"יו, הה נפשי    ו' קי איל אדובאילישאני� יוד די איל צימשו� קי 'היי ג

  שלו???? את ה            אשו מירחיש    
  

  שהתפשט ב, זאחי דכולא דהוא ר, הה נפשי   ראזה קי אישפאנדייו אינשואישאני� חאי די טודו קי 'היי ג
  גניזתו              גיניזה    
  ...מלכי               מי ריי    

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  

  'ה' סי' י ב"כת' אני� ר'לפשר המילה ג



  ע      70      70
  
  חסד עליו� דעתיקא קדישא        יסיד אילייו� די עאתיקה קאדישה ח
  בא אורו בתו� הבוציצא        ייני שו לוז דיינטו די איל בוציצה'ב

  סוד כתיש כתישא) מקו�(ש� הוא         קאטישהש  שיקריטו קאטיאישאליי   
  

  'מי יכול למלל גבורת ה      'לאר באראגאנייא די ה'אב'קיי� פואידי פ  
  ומי ישיג גדולתו        אי קיי� אלקאנשה אשו גראנדיזה  

  
  א אחראי אפשר למצוא בור        אייאר אוטרו קרייאדור'ו פואידי די פנ

  רו"בלי ראשית ובלי אחרית הוא או      ר" שו אואישו 'שי� פרישיפייו אי שי� קאב
  מקצה עד קצה הול� זוהרו        ה שו רילונברור'ו ב'ו אי� קאב'די קאב

  ושלו ה� כל הכבוד והשבח        וד אי לואור' טודה קאבאישאי שולייו 
  
  '"א סוד ראש תו� סוד בתוו� הי"יו      'פ"תוח סוש  שיקריטו רואישוד אדיינטרו י

  '"� סו"שרשו נמצא באמצע אי      פ"� סו" מידייו די איאיניל ש איששו שורי
  ממנו התפשטה שכינתא קדישא        די איל אישפאנדייו שיחינה קאדישה

  '"הותירה בשמה שהוא י� סו        פ"יא� סוש ולה לה אשו נומברי קי'דיש
  
  רו" לא חשבו� לאואי� ער� א'        ר"ו איי איריח ני קואינטה אשו אונ

  בורא)ה(שקוראי� אנו את שמו         אשו נומברי קרייאדורש קי יאמאמו
  ר"ר ויהי או"הוא נאמר יהי או       ר"איהי או'ר אי ב"ו ייהי או'איל שי דיש

  רו"או) נות�: או(מקור ועד כא� נותני� )ה(מ�       ר"אשטה אקי דא� שו או'ר פ"� מיקו"די אי
  
  )שכינתו: או(הויה תמיד היא ע� שכינתה         ו שיחינה קונשאישאייא שיינפרי 'אבה

  ה� נכנסו בגולגולתא         גולגאלטהאינילשי אינטרארו� ש אילייו
  אצילות)ה(ירדו אל תו� עול�         די אצילותש ארו� אינמונדו'אבאש

  מרוממת)ו(א גדולה "א ע� ה"התענג אב        ה קו� גרא� איי אלטה"ישייו אב'שי אלב
  

  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�
         ת�            ת�           ת�

  



  עא      71      71
  
  '"� סו"מקור כל המקורות שהוא אי      פ"� סו" איאישמיקורוד קי ש יקור די טודומ

  '"� סו"א אי"בו היה אור גדול שהוא מי הו    פ"� סו"א אי"מי הוש ייא לוז גראנדי קי' אבאיניל
  '"� סו"נימי בשכינה שמו תהפ      פ"� סו"איל פינימי אי� שיחינה שו נומברי ת

  
  גל נעול, אחותי כלה, ג� נעול    ייא ארוייו שיראדו'גואירטו שיראדו מי אירמאנה נוב

  מעיי� חתו�            חואינטי שייאדה
  

  שעשוע שעשה בתחילת כל        ועה קי איזו אי� פרימירו די טודו'אש'ש
  שהוא עמוקשהעיר בוצינא קדישא       ונדו' פאישקי דישפירטו בוצינה שאנטה קי 
  בכוח דעתיקא קדישא שהוא עיקר הכל     איקאר די טודואישקו� קואח די עאתיק קאדיש קי 

  
  כי הוא הינו עיקר, א הינו נשמת כל"הו       איקאראיליש נישאמה די טודו קי אישא "וה

  עליוני� כדי להשקות)ה(בעולמות ש נכנ      אר'פארה אבריבש אלטוש  מונדולושאינטרו אינ
  כי הוא הינו מבחר , '"� סו"בי� עולמות של אי    חאר' מיפאילישפ קי "� סו"וד די איאינטרי עולאמ

  
  לפני הכל ) היה: כלומר(חומר היולי היו         די טודוש ייא� אנטי'חומיר האייולי אב

  ' היה נמצא"� סו"אי)ה(באמצע ??? ו      אייאדו'פ פ"� סו"אי מאנייו אי� מידייו די אי
  מאוד עמוק) שה�: או(ממנו יצאו העילאי� שהוא       ונדו' מויי פאישי� קי  עילאהלושדי איל שאלייו 

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  



  אשיל שיבאח'פ    
  ב"ע            72
  

  אדוני שפתי תפתח          תאח'תיב' אטאב'פ'אדונאי שי
  ופי יגיד תהילת�          אופי יאגיד תיהילאתיחה

  ל� דומיה תהילה          הליחה דומייא טיהיל    
  נשמה תהלל יה)ה(כל         אמוד טיאליל ייא'קול ניש    

  
  אל מול פני המנורה          מול אל פיינאי האמינורה

  יאירו שבעת הנרות          עאת האנירה'יב'יאאירו ש
  פקח עינ� והביטה          ו אי מירה'רי טו אוז'אב    
  נשמה תהלל יה)ה(כל               קול    

  
  )סוד לו שמור: או(כפורי� סוד לשמרה           הימור'קיפורי� סוד ליש

  כה� גדול לש� נכנס          קוהי� גאדול אאי אינטרה
  כל הברכות מש� נובעות         קול ביראחוד דאיי מאנה    
  נשמה תהלל יה)ה(כל               קול    

  
  ויהי חסד כל עולמות          איהי חיסיד כול עולאמוד'ב

  ברכות)ה(הכל חיי� מ�           י� די ביראחוד'ביבש טודו
  שמחי� במעלות         מיעאלודלוששי אליגרא�     
  נשמה תהלל יה)ה(כל               קול    

  
  חזק לנשמתה          חאזאק שייא שו נישאמה

  תתקשר באמא          אימה] ה[שייא אטודו אינל
  אסתר שמה נקרא        איסתיר שו נומברי שייאמה    
  יהלל שלו� נשמתה        ה שאלו� שו אלמה'אלאב    

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  
  ה"סימ� צ' י ב"כת' ר



 

 

  עג      73      73
  ביר אישמירי  

  

  רחל שהיא סוד שמיטה           סוד שימיתהאישאחיל קי ר
  )?(דבקה במבטא           תה'שי אפיגה אינלה מיפ

  עיניה אליה צופיות           ייא קאטהש אינילו'אוזש שו  
  

  לבניה כואבת א�    ִע� הבני� שמחה    אליגרהש ו' איזלוש אדולורייו מאדרי  קו�ש ו'איזש אשו
  הללויה              'אד ה'אלאב  

  
  חכמה קטנה שהיא רחל           ראחילאישיקה קי 'וחמה גח

  מתמתקת ע� הדבש            שי אדולשה קונלה מייל
  והיא הינה א� מאוד נאמנה          ייל' מאדרי מויי פאילישאי   
  � הבני� שמחהלבניה כואבת א�    ִע                אשוס  
  הללויה                  

  
  על הדר�) נמצא(קברה           יר אינקארירה'ה שו קיבל

  לבניה היא משענת          שי מאנפארהש ו'איזש אשו
  )בהירה: או(רחל הינה א� זוהרת            מאדרי קלארהאילישראחיל   
  לבניה כואבת א�    ִע� הבני� שמחה                אשוס  
  הללויה                  

  
  קדוש לקדושתה          קידושהקאדוש שייא שו 

  קלארה א� רחמניה          קילארה מאדרי פייאדוזה
  בניה לה ה� ערובה          ייאנשה'אאיל פש ו'איזש שו  
  לבניה כואבת א�    ִע� הבני� שמחה                אשוס  
  הללויה                  

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  
  ו"סימ� צ' י ב"כת' ר
  



 

 

  עד      74      74
  י�'אולמיש' יי דוש'ביר אטו ש  

  

  הוא הינו סוד עמוק, ר שאי� בו מחשבה"או    ונדו' שיקריטו פאילישה 'ר שאיי� בו מאחשאב"וא
  ועימה הוא צר כל שיש בעול�       מונדואיניליגורו לוקי איי 'אי קו� אילייא אפ

  תמיד הינו עולה, ואי� בו מחשבה    יינדו'ה שיינפרי אישטה שוב' מאחשאבאינילאי נו איי 
  כי אי� לו לא אחרית ולא ראשית כלל      ו ני פרישיפייו דיל טודו'קי נו איי אאיל ני קאב

  
  י"י צב"הוא הינו שבת, בכוח בא לומר      י"י צב" שבתאילישייני אדיזיר 'יכואח בב

  שמעתי מהיכיני, טבעו שהוא להרוס       דירוקאר די איל יאחיני אוייאישאח קי 'שו טיב
  

  וירד ממקומו אל תו� קליפה רביעית      יעי'ו די שו  לוגאר אי� קיליפה ריב'אשאי אב
  א"את המצוות כדי לרומ� את ההש כי הר      יי"וד פארה אלשאר לה ה' מיזבלושקי דירוקו א

  
  שהוא גואלנו, ית� הטוב' ג� ה       מואישטרו גואילאישקי ' ב"ייתי� האטו' א� הג

  ה שהתאחד עימו"ו מחשב"ש ב"ר שי"או    קונילונטו 'אגה קי שי 'אב"ו מאחש"ש ב"ר שאיי"או
  ועימו תוק� הכל בעת שבא בתוכו      אינילינו 'ו טודו קואנדו ב' שי אדובקונילאי 

  סודות אלה מתוקי� מאוד כמו דבש     קומו איל מיילש מויי דולשיש שיקריטוש אישטו
  

  ק לנפשו ונשמתוחז, בואו, חזק    יניד חאזאק שייא שו אלמה אי שו נישאמה'חאזאק ב
  שתהא דבוקה בגחלת ובלהבה    ילאמה' ביראזה אי לה פקונלהקי שייאה אפיגאדו 

  והוא הינו נער משה עשאל הוא נקרא      שייאמה נאעאר מושי האשאייל אאיל אילישאי 
  תהא נפשו קשורה בע� החיי�    שו אלמהש ידא'בש ול די לא'שי אטארה אאיל ארב

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  
  ז"סימ� צ' י ב"כת' ר



 

 

  עה      י שימאיישי'ליב'מיב    75
  

  ב� נפציר  י ֶמְחֶמד"צב  שבתי צבי    אטיש רוגאמו    י מיחמיד"צב    י"י צב"שבת
  גואל אמיתי  אתה האמת  ל� משתוקק    גואיל אמיתי  אימיתש קי טו שו    אטי דיזיאי
  ממ� נֹאבה  אושר ת� לי  יהודה לוי      די טיש קירימו  יד'איי לי מורוב    י'יהודה ליב
  רצונ� גלה  וג� רחמי�  היש של חיי      ילונטי'טו אינב  יגא� מירחאמיד'ב  ארי'אומרומו� ב

  שלטונ� גלה  רומ� שחקי�  אתה נהוראי  ליטי'קושטיר דוב  יד'אלשה סא� אב    ניאוראייש שו
  

  מל� עולמי�, הה            אהי עאלי�'א! ש      
  ד*� הינ�שק            קאדי�ש קי טו שו      
  אל אלוהי�              אייל אילוהי�      
  וג� חיי�            אי טאמביי� חאיי�      
  נתחנ� נצחי�             דאיי�ש רוגאמו      

  
  תמיד ל� אנו מייחלי�            שיינפרי אטי אישפיראמוס

  קני� וג� נערי�ז            וס'אי טאנביי� מאנשיבש ו'ייז'ב
  נוושע נא כולנו          אדוס'שאלבש טודוש שייאמו    
  יו� ולילה מייחלי�          י אישפיראמוס'דייאה אי נוג    

  
  בוא , נפשי, בוא בוא בוא בוא בוא        י�'י� מי אלמה ב'י� ב'י� ב'י� ב'י� ב'ב  
  בוא, אדוני, בוא בוא בוא בוא בוא        י�'י� מי שינייור ב'י� ב'י� ב'י� ב'י� ב'ב  
  מלכי חי, מלכי חי, מלכי חי        מי ריי חאי מי ריי חאי מי ריי חאי   
  אתה הינ�, י אתה הינ�"י צב"שבת          טו שוסש י טו שו"י צב"שבת  
  נהוראי              יי"איל ניאורא  

  
  ח"צ' סי' י ב"י כת"תרגו� התורכית עפ          ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  
  ח"סימ� צ' י ב"כת' ר



 

 

  
  אשיל שיבאח'פ    

  ו"ע            76
  
  שיר תמיד מעורר העולמות          עולאמודלושירטה איר שיינפרי דישפש

  כדי לעשות לה� ייחוד          אי� או� ייחודש פארה אזיר אאילייו
  הוא משקה בה� כל ברכות            קול ביראחודש ייואינילה 'איל אבריב  

  
  שיר השירי� אשר לשלמה         קי אשילימוש  קאנטארילושקאנטאר די 

  
  שורש השיר הוא הנקודה הגבוהה           לה ניקודה אלטהאישאייז די שיר ר

  ממנה נפרד בית מאוד נכבד          דיל אפארטו או� באייד מויי אונראדו
  תמיד בה הוא מקושר        ייאה אטאדואינילשיינפרי איל אישטה   
  שיר השירי� אשר לשלמה                    קאנ  

  
  א של השיר התחברה ע� הכל"ה          י די האשיר איזו חיבור קו� טודו"ה

  תמיד בשלו� היא מקושרת         אישטה אטאדוש י אילייא קו� פאשיינפר
  מל� שלמה נכבד מאוד)ה(הוא הינו              ריי שילאמה מויי אונראדואיליש  
  שיר השירי� אשר לשלמה                    קאנ  

  
  חזק תמיד לנשמתו          חאזאק שייאה שיינפרי אשו נישאמה

   נשמתותקושר 8ַכוח           קואח שו אלמהקונילשייאה אטאדו 
  נשמתו, נאמר, מהלל חיי�            שו אלמהש ה חאיי� דיגאמו'אלאב  
  שיר השירי� אשר לשלמה                    קאנ  

  
  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�  ת�

         ת�            ת�           ת�
  



 

 

  ז "ע            77
  

  עתיק דכל עתיקי� שביקש להניע      ילונטו מאניאר'עאתיק די כול עאתיקי� קי אינב
  )ב� דמותו, דמיונו, הזהה לו=מיזמידאד(        ש� נת� זוהר, מתחת דמיונו      ידאד אאי איזו רילונברארו אשו מיזמ'אבאש

  שהוא נקודה אחת כמו מקו� שאי אפשר לחשוב      ייני פינשאר' או� פונטו קומו אדונדי נו באישקי 
  

  ועדברו� ש� כבוד מלכותו ָש� לעול�     אאיד'וד מאלחותו אאי לי עולא� ב'בארו! שי� קיב  
  
  ורוח אלהי� חי שריחפה על פני הי�      ה אינלה מאר'ירואח אילוהי� חאי קי אבולאב'ב

  שהוא נשר גדול לריחו' אי� ק�      אר' נישיר גאדול בולאדייא נו איי אקאבאישקי 
  והיא יודעת לפני אחד הָצִרי� ְלַס4ֵר    די אונו קי טייני קונטארש י אנטי'אי אילייא שאב

  ש� כבוד מלכותו ָש� לעול� ועדברו�                 ברו!  
  

  י� דכיא שהוא לבטח ממלכא משיחנו    יחינו' שיירטו די מאלקה מישאילישמארדאחייא קי 
  שהוא כוח וכתר ועליו� וזהב טהור    ינו' קואח ביקיטיר אי אילייו� אי אורו פאילישקי 

  ו אדוננוהוא יפתח פינו כי הוא הינ     אדונינואילישקי ש בוקאש רירה מואישטרא'איל אב
  ברו� ש� כבוד מלכותו ָש� לעול� ועד                ברו!  

  
  שורש כל שורשי� הוא בלי אות ֵש� הויה     ייה' שי� ליטרה שי� האבש אישראייז די קול ראייזי

  הוא היה והוא הווה לבטח עבר דר� יה     פור שיירטו פאשו דיריחייהאישאיל אירה אי איל 
  )?(וממנו יצא הגואל שהוא עקביא     ייה' אקיפילישאאי די איל שאלייו איל ריחמידור קי 

  ברו� ש� כבוד מלכותו ָש� לעול� ועד                ברו!  
  

  חזק לנשמתה ע� זרע ואמ�      חאזאק שייאה אשו נישאמה קו� שימי� אי אמי�
  ששמה בפינו שרה יראת אלוהי�    אשו נומברי שארה די איל דייו טימי�ש קי יאמאמו

  נאמר אמ�)ו(תוושע נשמתה       אמי�ש למה דיגאמואדו אשו א'אי שייאה שאלב
  ברו� ש� כבוד מלכותו ָש� לעול� ועד                ברו!  

  
  ת�  ת�      ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  )לבד משני הבתי� האחרוני� שאינ� מופיעי� ש� (101י הרוורד "כת' ר



 

 

  ח"ע            78
  
  

  שבתי מלכא פנימה             מאלקה פינימהי"שבת
  נטל כח מאמא            טומו קואח די לה אימה

  הוא הינו גחלת בלהבה          לאמה' ביראזה אינלה פאיליש  
  סוד אמונה נקרא          שייאמהסוד די איימונה   

  
  נראהו במהרה ו          אאיל בימהירה איש ייאמו'ב

  נשמותינו יגאל          ריחמירהש אלמאש מואישטא
  )בבהירות: או(ונהיה מאוד מזהירי�           מויי קלארהש שירימוש אי מו

  
  נר יהא לפניו          ניאיר שייאה דילאנטרי דיל

  ויעלה עד יובל          יל'ייא אשטה ייוב'אי שוב
  מאכלו ָש� הוא דבש           מיילאיששו קומידה אאי   
  שמחה מצויה בו            אינילאליגרייא אישטה   

  
  ימי� קדומי� ש� נמצא)מ(          אאי אישטהש ו'ייז'יומי� ב

  פיכה אורו בלי לחדול          קורייו שו לוז שי� אבאשטה
  פקח עיני� והבט          אי קאטהש ו'אוזש רי טו'אב  
  מש� מילא מלכות קדושה          ו מאלחוד שאנטה'דאיי אינג  

  
  חזק ונתחזק יהיה          ינידחאזאק שייאה'חאזאק ב

  כסאתעלה נשמתו ב          י שו אלמה אי� שייא'שוב
  ש� יש לו פלא            ייא'אאי טייני מאראב  
  אברה� אלפנדרי נקרא          אנדארי יאמה'רא� אלפ'אב  

  
  )מטרוניתא: או(יהא קשור בגבירתו           שייא אטאדו קונשו דאמה
  הד7ר שהיה) בית די�: או(בדי�           בידי� די איל דור קי אירה

  הלל חיי� נשמתוי            ה חיי� שו אלמה'אלאב
  ת�  ת�      ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  
   102' הרווארד סי' ר



 

 

  ט"ע            79
  

  תפילה לעני מאוד נכבד          אוראשייו� די אני מויי אונראדו
  כי ליבו נכתש        אדו' מאזאישפורקי קי שו קוראשו� 

  ד משיח מהוללשזה סו        אדו'יאח אלאב'סוד די איל מישש קי  
  

  אמר דוד המל� אומלל אני        יד האמילי! מישקינו ייו'ו דאב'דיש  
  שמור את נשמתי כי טוב אני          גוארדה מי אלמה קי בואינו ייו  

  
  שמי� נפתחי� לתפילתו        רי פור שו אוראשייו�'ימאיי� שי אב'ש

  כי קולו עולה בשוועה        ייא קו� אאולאשייו�'קי שו בוז שוב
  להביא ברכה מאלהי ציו�        אייר ביראחה די איל צייו�פארה טר  
  אמר דוד המל� אומלל אני                דישו  

  
  מלאכי� עולזי� בגללו        זה'מאלאחי� שי אליגרא� פור שו קאב

  כי היא היתה מתעלה בגדולתו        ייא קונשו גראנדיזה'קי אילייא שוב
  רויי� בעושרכל העולמות ש        אישטא� קו� ריקיזהש  מונדוש לושטודו  
  אמר דוד המל� אומלל אני                ]ו'דיש[  

  
  � כפופה שהיא מטרוניתא"נו         מאתרוניתאאילישנו� דובלאדו קי 

  ו הקדושה"בה היתה חונה הוא        שאנטה' אב'ה לה ב'אינילייא קי פוזאב
  והיא הפתוחת את גולגולתא        רי אאיל גולגאלטה' קי אבאילישאי   
   המל� אומלל אניאמר דוד                ו'דיש  

  
  ת�  ת�      ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  103י הרוורד "כת' ר



 

 

  שיבאח    
  

  רבקה הינה סוד שושנה           סוד שושאנהאילישקה 'יבר
  יצאה ממנה תולעת          שאלייו די איל או� גוזאנה

   יעקב היא יהודה)ת(תולע            יהודהאישתולאע יעקב   
  תמיד מוציאה משי בלא פג�          שיינפרי שאקה שידה שאנה  

  
  )מבוטאת: או(בקדושה היא נזכרת           יקידושה איש מינטאדוב

  היא מחוברת" ק� כל חי"ב          ונטאדו' קי� חאי אגקוניל
  אהבה את בנה עד מאוד            ו'ו מונג'יז'אמו אשו פ  
  ינה א� רחומההיא ה           מאדרי פייאדוזואישאיל   

  
  כבוד נית� לא� כזו          טאל מאדריש וד דארימו'אבק

  נבר� מאחר ש          פארה מודריש ימו'בינדיש
  היתה היא סיבה ליעקב          'ואי שיבה אה יאעקוב'איל פ  
  לברכת אביו          פור בינדיזיר דישו פאדרי  

  
  היתה היא מאוד קדושה         ירה אילייה מויי קידושה)א(]ה[

  טהרה)ב(טהורה טובה ו           אי לינפייזהה'טאהור טוב
  מעייניה בבנה           ו'יז'רי שו פ'שו טינו שוב  
  א� רחומה) היתה(ודאי           אדאי מאדרי פייאדוזה'ב  

  
  קדושה תהא בקד*שה          קאדוש שייה אה קידושה
  ד היא רבקה"שמה בת יו          קה'שו נומברי באת יודיש ריב

  ומה יהא בג� עד�מק          שו לוגאר שייה אי� עידי�  
  תתענג מעתיקא            ישיירה די עתיקה'אלב  

  
  ת�  ת�    
          ת�    

  
  השיר אינו בא במניי� השירי� שבאינדקס

  ב"מ' שירות סי' ר



 

 

  שיבאח    
  

  יצחק שהוא זהב טהור           ינו'צחק קי איש אורו פי
  ) סדר האותיותיצחק בשינוי= ק� חי (      ק� חי בסוד אדוננו            קי� חאיי ביסוד אדונינו

  )בשירות כתוב חול� במקו� חיריק". חשק"ת "ר(    קמ� חיריק שוא מלא          ה יינו'קאמי� חיריק ֵשיב  
  חשק שחוק הוא מעיר          חאשיק ריזה איל דישפירטה  

  
  צדיק נקרא שמו          ק ייאמאדו שו נומברי"דיצ

  הוא מעורר חשק תמיד          איל דישפירטה חשיק שיינפרי
  כל עולמות יאיר          ארילונבריקול עולאמוד   
  חשק שחוק הוא מעיר                ק"ַחֵש  

  
  חי אדוני וברו�          ו'איי אדונאיי אי בינדיגח

  שנשמע את מאמרו            ו'קי אויגאמוש אשו דיג
  הוציאנו מ� הבור        )ו'פוג: ל"צ(ו 'די איל פיגש שאקו אנו  
  חשק שחוק הוא מעיר                ק"ַחֵש  

  
  עימו מתוק� העול�           ונדוה מ' שי אדובקוניל

  )והשפל: או(הגבוה והעמוק             ונדו'לו די אלטו לו די פ
  בשעתו וברגעו          אי� שו אורה אי� שו פונטו  
  חשק שחוק הוא מעיר                ק"ַחֵש  

   
  קדוש יהיה לו לחכ�          קאדוש שירה אאיל חאחא�

  הנותני� עדות כל העול�          קי דא� עידוד טודו עולא�
  רבי יצחק לוי נקרא הוא            בי יצחאק לוי שיימארי  
  חשק שחוק הוא מעיר                ק"ַחֵש  

  
  השיר אינו בא במניי� השירי�

  ג"ל' שירות סי' ר



 

 

  אשיל מוהאייר'פ    
  פ             80
  
  הוא היה הוא הווה הוא יהיה, מהולל, האל הר�     איל שירהאילישאדו איל אירה 'יל דייו אלטו אלאבא

  כל עולמי� יגאל, ביד משיחו    יאח קול עולאמי� ריחמירה'שו  מאשפור מאנו די 
  נראה בעול� את פניו, מהרה יבוא      מונדו שו קארהש אינילייאמו'בש ינגה מו'פרישטו ב

  
  בתפארת) התפשט: או(פשט , ש� יתבר�, ושמו    ירית'אי שו נומברי שי� ידבארא! אישפאנדייו ביתיפ

  
  מיוחד)ו(קדוש ודאי הינהו אחד , ברו�      ונו אפרופייאדו אאילישו שאנטו שיירטו 'ינדיגב

  ובלי אות ובלי נקודה הויה נודעת    אמאדו'אייא אפ'אי שי� ליטרה אי שי� פונטו או� האב
  ברא הכל ) תוהו: כלומר(ממאו� , �)ו(אי� ער, וכוחו      אי שו קואח נו איי אירי! די נאדה קרייו טודו

  בתפארת) התפשט: או(ט פש, ש� יתבר�, ושמו              אי שו  
  
  רצו� עליו� חפ� לעשות עולמי�      אזיר עולאמי�'ילונטו פארה פ'אשו� אלטו אינבר
  ' בא בו בסוד חיי�"� סו"ר של אי"או     אי� שיקריטו די חאיי�אינילינו 'פ ב"� סו"ר די אי"או

  מש� החלו לצאת כל הנאצלי�       נישאלי�ש לושדאיי אינפישארו� שאליר אטודו
  בתפארת) התפשט: או(פשט , ש� יתבר�, ושמו              אי שו  

  
  א ושמו בתוכו היו בטר� כל"הו    די טודוש ישימו דיינטרו די איל אירא� אנטי'א ב"וה

  נכבד)ה(מל� )ה(שלושה שה� אחד שפתח אדוננו       רייו אדונינו ריי אונראדו'אונו קי אבש קיש טרי
  ממנו הכל )ו(, הוא ברא וצר ועשה      יזו די איל טודו'יגורו אי פ'איל קרייו אי אפ

  בתפארת) התפשט: או(פשט , ש� יתבר�, ושמו              אי שו  
  
  מאוד נישאי� נהיה לראות גדולתו    יר שו גראנדיזה'פארה בש ויי שו�אלשאדו שירימומ

  מוכיחה רוממותו, כי הוא הינו מל� המלכי�    ה שו אלטיזה'שי פריבש  ריילוש ריי די אילישקי 
  אי� ק� לעושרו, אלוהי אמת שמו      ו שו ריקיזה' שו נומברי נו איי קאבאלהי אימית 

  בתפארת) התפשט: או(פשט , ש� יתבר�, ושמו              אי שו  
  ת�  ת�      ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

   135' י הרווארד סי"כת' ר
   אברה�:אקרוסטיכו�    ' פ' סי' י ב"כת' ר



 

 

  

  
  

80פיוט     



 

 

  פא            81
  
  עתיקא קדישא מאוד נעלה          תיקה שאנטה מויי אלטהא

  ש� האור הקדושש נכנ          אינטרו אאי לה לוז שאנטה
  כל עולמות הוא מAביע          ארטה'קול עולאמוד איל אפ  
  ר� ועמוק ממנו מAביע          ארטה'ונדו די איל פ'אלטו אי פ  

  
  בוצינא דקרדוניתא            וצינה די קארדוניתהב

  הוא הינו אבוקה קדושה          ה שאנטה' או� אינטורגאיליש
  הבוא האיר למטרוניתא          איל אלומברו אה מאתרוניתה  
  היא הינה סוד דאיילתא           סוד די איילטהאישאילייא   

  
  ראש בית הוא מאוד נכבד           מויי אונראדואישוז באייד ר

  שמה דג גדולש נכנ          קאדו' אאי גרא� פישאינטרו
  מ� המקור הינו ָשל*ח           מאנדאדואילישדיל מיקור   
  העולמות עימו קשורי�           אטאדוש קוניל מונדולוש  

  
  א הינו נשמתא דכל חי"הו         נישמאתה די קול חאיאישא "וה

  י"מהרה יבוא ע� שבת          י"ינגה קו� שבת'פרישטו ב
  בגיאש הוא הינו זה שנכנ          טרו ביגאי קי שי אינאיליש  
  מהרה בשנותי) ו(נראה          פרישטו ביזנותאיש ייאמו'ב  

  
  מקור מי� חיי� הינהו          אילישיקור מאיי� חאיי� מ

    הוא התפשט משרשו        איל שי אישפאנדייו די שו שוריס
  עשה חלל במרכז           מירחיסאינילאיזו חאלאל   
  כי עיקר הכל הינהו          אילישעיקאר די טודו קי   

  
  חזק לנשמתו           חאזאק שייא אשו אלמה

  ה"יהא קשור ע� ֵש� מ          ה" ש� מקונלהשייא אטאדו 
  נותר בעול� ִשמע7          אמה' מונדו אשו פאינילקידו   
  אברה� ב� נת� הוא נקרא          שייאמהרא� בי� נאתא� 'אב  

  
  ת�  ת�      ת�  ת�

             ת�                                      ת�



 

 

  ת�  ת�    
          ת�    

  
   136' י הרווארד סי"כת' ר
  א "פ' סי' י ב"כת' ר

  אברה�: אקרוסטיכו�



 

 

  פב            82
  
  ' ברו� הוא התפשט"� סו"אי        א אישפאנדייו"פ בארו! הו"� סו"יא

  סוד בוציצה 4ַָתח           ריייו'סוד די בוצישה אב
  ע� שתי כנפי� מצא' "אל          אייו'י� פ'קינאפש קו� דו' אליפ  

  
  ' הוא פתח"� סו"א אי"מי הו       רייו 'פ איל אב"� סו"א אי"מי הו  

  
  ממקור ראשו� יצא          י איל מיקור רישו� שאלייוד

  סוד דרזא התפשט          סוד די ראזה שי אישפאנדייו
  בגיחו� הסתתר           גיהו� שי אישקונדייואיניל  
  ]' הוא פתח"� סו"א אי"מי הו[                ]מי[  

  
  מצחא דעתיקא סתימא          יצחה די עאתיקה שיראדומ
  ד דק"בא בתו� הו          ד דילגאדו" הואינילינו 'ב

  עילת עילאי� שלוחה          עילאת עילאהי� מאנדאדו  
  ' הוא פתח"� סו"א אי"מי הו                מי  

  
  חסד עליו� נייחל)ל(          חיסיד אילייו� אישפיראמוס

  ר פנימי נחזה"וא          ייאמוס'ר די אדיינטרו לו ב"או
  אחד נקשור) ה�(שלושה ש          אטאמוסש קי אונו מוש טרי  
  ' הוא פתח"� סו"א אי"מי הו                מי  

  
  ת�  ת�      ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  
   137' י הרווארד סי"כת' ר
  ב"פ' סי' י ב"כת' ר

  אקרוסטיכו� אד�



 

 

  מוהאייראשיל 'פ  
  פג          83
  
  אסתר המלכה בתולת ישראל        יסתיר לה ריינה ביתולאת ישראילא

  )הינה: או(עטרת גבוהה לבטח הינו          אילאישקורונה אלטה פור שיירטו 
  והוא מראה מעשי הגואל        די גואילש א'יג'אי איל אמושטרו פ  

  
  ני�אני בצדקה אראה פ        אשיס'פש ירי טו'ושטידאד  ב'ייו קו� ג  
  את הצדיקי� אתה סמכת         צדיקי� טו מאנפארישטיסלושא  

  
  ה מקי�"סוכת דוד י         אנטה'ה ליב"יד י'וקאד לידאבס

  בהיות שבאהבה הוא חפ�        ילונטו'ר איל אינב"שיינדו איל אמו
  

  ביד אמירה הקדוש          פור מאנו די איל אמירה שאנטו  
  אני בצדקה אראה פני�                ייו  

  
  )ובעיות(קושיות והוויות ) יתר�(תשבי ישית         אייוד'יהאב'ת קושייוד בישבי יאשית

  והוא תיק� הפעולות           פיאולותלושו א'אי איל אדוב
  שגילה סוד האלהות        רייו סוד הא אילאאות'קי דישקוב  
  אני בצדקה אראה פני�                ייו  

  
  מל� יהודה פרח          לורישייו'יי די יהודה שי אינפר
  את הנשמות הוא גאל          אמוד איל לו ריגמייו נישלושא

  את השכינה עימו עינג          ישייו' אלבקונילאי לה שיחינה   
  אני בצדקה אראה פני�                ייו  

  
  מהלל חיי� שלו� נֹאמר         ה חאיי� שאלו� דיגאמוס'אלאב

  אנו קוראי�) לה(אסתר מורקאטה לו         אישטיר מורקאטה אאיל יאמאמוס
  צדיקה אחת שידענו          ימוס'שאבש  קי מואונה צאדיקה  
  אני בצדקה אראה פני�                ייו  

  ת�  ת�      ת�  ת�
                     ת�                              ת�

  128' י הרווארד סי"כת' ר      ת�  ת�    
  אסתר: אקרוסטיכו�                ת�    

  



 

 

  
  

  פד  ראני�'והו דיב'ביני� היי ש  84
  

  אדוננו אור סתימאה            אדונינו לוז שיראדו
  הוא היה בטר� כל          די טודוש איל אירה אנטי

  [   ]סוד אותיות של           [   ]די איל בש שיקריטו ליטרא  
  יצא ראשו� לכל           שאלייו פרימירו די טודו  

  
  סוד שורש אדוננו          סוד ראייז די אדונינו  
  עמוק עמוק מי ימצאנו         עאמוק עאמוק מיימשינו  

  
  )ָיע*ד(מקו� מיועד              אשיטיגואדולוגאר

  לעול� לא יימצא          ייאדו'סיימפרי אאיל נו� פ
  מחשבה�הוא הינו אור של אי�          ה' לוז די נו מאחשאבאיליש  
  בכל מדובק             אפיגאדואישאי� טודו   
  סוד שורש אדוננו                סוד  

  
  קו הישר עימו התחבר          ונטו' גקונילהאיאשאר ' קאב

  כדי להוציא דבר קדוש           שאקאר קוזה שאנטופארה
  ה"ה קדוש"ד ברכ"יחו          ה"ה קידוש"ד ביראח"ייחו  
  עימו מצאו לבטח          אייו פור שיירטו' לו פקוניל  
  סוד שורש אדוננו                סוד  

  
  ויהי אור שהיה לפני כ�          אייהי אור קי אירה אנטיס'ב
  )?( הינו הרמז שלו ודאי שהוא           שו רימיסאילישאדאיי קי 'ב

  הנשמות ) ו(ממנו יצא           נישאמודלושדי איל שאלייו   
  הוא צר את הצורות          יגוראס'פש יגורו לא'איל פ  
  סוד שורש אדוננו                סוד  

  
  תמיד חיי� לה ית�          חאיי� שיינפרי אאיל דארה
  ששמה נקרא קלרה          קי שו נומברי יאמה קלארה

  אתה הנ� רחו� וקדוש         פייאדוזו שאנטוש טו שו  
  כי שמ� ש� יתבר�          י� ידבארא!'קי טו נומברי ש  
  סוד שורש אדוננו                סוד  



 

 

  
  ת�  ת�      ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  



 

 

  פה  יברי� טראב אידי'ביני ג  85
  

  ו� כה� עליאכתריאל            קוהי� אלטהאכתיריאיל
  קדושה)ה(סוד אסתר המלכה           סוד איסתיר לה ריינה שאנטה

  הוא הינו גואלנו בודאי          מואישטרו גואיל שיירטהאיליש  
  

  הוא הינו סוד קד*שה           שיקריטו קידושהאיליש  
  ג� בת עתיקא קדישא          גא� באת עאתיקה קאדישה  

  
  � יחד"וו נ"ש וא" ריאדירי          ונטו'� ג"נו' ב"א'ש ב" ריאדירי

  ועימה פת חריבה          אנטו'ת קריב"ייא פאקונילאי 
  ביד המל� הקדוש          פור מאנו די איל ריי שאנטו  

  
   הוא שדי סוד גואל)רו�(מטט         ל" איש שאדאי סוד גואימאטאט

  הוציא ניצוצות מבית כלא          שאקו נישושות די קארשיל
  אי� עוד מל� כמוהו          נו איי אוטרו ריי קומו איל  
  הוא הינו גואלנו בודאי                 איליש  

  
   השלי� הכל)פו�(סנדל           קונפלייו אה טודוסאנדאל

  עימה המצוות ביטל           וד באלדו' מיזבלושקו� אילייא 
  שהוא מנעל תקוע          אדו'שאפאטו אינקלאבש קי  
  עשה סוד קד*שה            איזו שיקריטו קידושה  

  
  תוחזק לנשמ           חאזאק שייא אשו אלמה

  משה קארטו� הוא נקרא          שייאמהמושי קארטו� איל 
  ידבק באמא            אפיגארה אינלה אימה  
  שהוא מנעל תקוע                אישקי   

  
  ת�  ת�      ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  
  130' י הרווארד סי"כת' ר
  



 

 

  פו   שימאיי    86
  

  ת"ל דל"ת גימ"' בי"אל           ל דאלידבית גימא' אליפ
  ד"ל דו"א גוא"ת בו"אמ          יד'אב"ואיל ד"ו ג"מית ב"א

  למה לא בא קוד�          אנטיסש ינו מא'פורקי נו ב  
  לתשובתו הקשיבו            אשו ריפואישטה אוייד  

  
  ד"ת ויו"ת טי"� חי"ו זי"א וא"ה          זאיי� חית טית אי יוד' אב'הי ב

  כיות"חושב ז"כותב ו"ה          יודחי"חושיב ז"ו' כותיב"ה
  וג� הינו מחשב          אי טאמביי� אישטה קונטאנדו  
  ובות"שראל וט"טאות י"ח          וד'וב"שראיל בי ט"טוד י"ח  

  
  ?בעבור מה זה החשבו�           אישטי חישבו�אישפארה קי 

  �"� נו"� נו"� מ"ד מ"' למ"' כ"D        לאמיד מי� מי� נו� נו�' חאפ' כאפ
  וראו פלא           ייא'מאראבש ירידי'אי ב  
  �"� עי"כי אחר זה סמ          סאמא! עאיי�ש קי דישפואי  

  
  כי כוונתו להציל           אנותו ליהאציל'אב"קי כ

  )ת חוזרת בשלושת כתבי הידנהבלתי מוב" קוזיל"המילה (      ????מגלות מר נדחי           ידחאי קוזיל"אר נ"מיגאלוד מ
   סגולי עמי�נפוצות          אמי�"יגולאי ע"וצוד ס'יפ"נ  
  אי� מי העושה אלא הוא          אזי שינו איל'נו אי קיי� פ  

  
  מי יפעל הפעולות          ראש'רארה אלאש אוב'קי� אוב

  י תדעו"י צד"ה צד"ה פ"4          ראס'י צאדיק צאדיק שאב'פי פ
  דיק"בי צ"ועל צ"עולת פ"פ          אדיק"בי צ"ועאל צ"יעולות פ"פ  
  ה תעבדהובאהב          יראס'קו� אמור אאיל שירב  

  
  שיקראו בשמו          קי יאמארא� אשו נומברי

  ו יזהירו"� ת"ש שי"' רי"קו          ארילונברי' שי� תאפ' ריש' קופ
  ")טיחילה: "ומוגה; מילת�"=טו מילה: "י הרוורד מחוק"בכת(  חילה"� ת"בי� ש"ראו ר"ק        ו מילה"א� ת"אבי� ש"אראו ר"ק  
  שבתי צבי שמו             י שו נומברי"י צב"שבת  

  
  עני אני ואביו�            י ייו דיזיאוזו'פרוב

  אתה חנו�, עשה חסד          גראשייוזוש מירשיד טו שוש א'פ
  לעבד� יהודה לוי          י"'ה ליב"ו יהוד'אטו שיירב  



 

 

  שהוא מאוד חביב          ה קרינשייוזו'קי אישטה מונג  
  

  ת�  ת�      ת�  ת�
                     ת�                              ת�

  �ת  ת�    
          ת�    

  
  ב"ע' שירות סי' ר
  131' י הרווארד סי"כת' ר
  
  

    
  



 

 

  אש'אשיל היג'   פ  
  
  פז    ריי היי נוהאל ביל ביל קאדי דיראש87

   
  ; 820" = אלוהי� מרחפת: "בגימטריה(    )העולה בחשבו�: או(אלוהי� מרחפת המביא         ת לוקי אינפורטה"י'רחיפ"� מי"אילוהי

  )820"=קיש קיש"; 820" = וכתרא טפטפיה"         וכתר ע� טפטפיה כ� כמו ג�      ה אנשי טאנטה"י' פ"יט' פ"י קיטיר קו� טי'ב
  קיש קיש קריא שהוא סוד עילאי       שיקריטו אלטהאיששונה קי ' ש"קי' ש"קי
  

  י"י צב"ל שבת"הוא הינו אמת גוא        י"י צב"ל שבת" אימית גואיאיליש  
  )ת(רביעי)ה(קליפה )ה(ירד בתו� ש        י"יע'ה ריב"ו אי� קיליפ'קי אבאש  

  
  � ג� הוא הינו"ק חיי"� יצח"ה שמעו"מש      איליש� "� גא"ק חאיי"� יצחא"ימעו'י ש"מוש

  מתו� בראשית מקבלי�" אשית"א� לוקחי� אותיתו (      ו היטב תספור"' עד התי"מאל      'ביי� קונטאריש' פ"אשטה לה תא' פ"די אלי
  811בגימטריה " משה שמעו�"; 811:  בגימטריה    ת תמצאו"מ� האותיות של בראשי      'אייאריש'ת פ"די בראשיש ליטראש די לא

  י"י צב"ל שבת"הוא הינו אמת גוא              איליש  
  
  וראו כל בשר: "לא התברר לי עד תו� חשבו� הגימטריה(    י פי הוא"ו כ"ר יחדי"ל בש"ו כ"ורא      אישי "'כיִפ' ב"ר יאחדא"ל באשא"ו כו"יראא'ב

  )4 ויש הפרש של 827"=דוד ב� ישי אמת"; 823"=יחדו כי       י אמת הוא"� יש"ד ב"עולה דו        אילישי אימית "� יישא"ד בי"י'קונטה דאב
  ש פעמי�"י קדו"א אמית"משיח הו      יזיס'בש ש דו"י קאדו"א אמית"יאח הו'מאש

    י"י צב"ל שבת"הוא הינו אמת גוא              איליש  
  

  הינו" 'ה" יראת" חכמה" ראשית         אילאיש" 'ת ה"ה יירא"ת חוחמ"ראשי
  ב הוא גואל"ית� הטו' ג� ה         גואילאישוב "א ט"ייתי� ה' גא� ה

  )בשינוי סדר האותיות" משיח"="ישמח("      מראה עליו' ה" ח"מ"ש"וי        אמושטרה אאיל' ח ה"מ"ש"א י'ב
  י"י צב"ל שבת"הוא הינו אמת גוא              איליש  

  
  חזק לנשמתה        חאזאק שייא אאיל אי שו נושאמה

  מזלטוב פשריל היא נקראת        שייאמהאריל אאיל 'מאזאלטו פאש
  באמא תדבק נשמתה         אינלה אימה אפיגארה שו אלמה

  מהלל חיי� שלו� נשמתה        ה חאיי� שאלו� אשו אלמה'אלאב
  

  יהודה לוי        ת�  ת�  י ה ו דה  ל ו י  ת�  ת�
                     ת�                              ת�

  ת�  ת�    
          ת�    



 

 

  פח  רי תאייל'יב'    היי מיליק הוא ג88
  
  יחיד הוא סיבה ראשונה סוד עמוק מאוד       ונדו' שיבה רישונה סוד מויי פאישאחיד י

  תמיד מתענגי� בו) ת(הניצוצו      ישייאנדו' אלבקונילאיל נישושו שיינפרי 
  )מנדנד: או, מזיז: או( יו� יו� מניע והיה שעשועי�      � מיניאנדו"� יו"ועי� יו'אש'יאחייא ש'ב
  

  הוא הינו נצו� דנצוצי� בודאי         נישוש די נישושי� פור שיירטואיליש  
  
  הוא ושמו אשר היה בטר� כל        די טודו ש ישימו קי אירה אנטי'א ב"וה

   סודו�נקבה תסובב גבר         יר שו שיקריטו'גיב' יב'ה תישאב'ניקיב
  עשה צמצו� והוציא את שמו הקדוש       רי שאנטואיזו שימצו� אי שאקו שו נומב

  הוא הינו נצו� דנצוצי� בודאי                איליש  
  
  ו הינה סוד חוט דק"וא      ילו דיאילגאדו' שיקריטו דיל פאיש' אב)'ב(]ו[

  ירד אל תו� הנקודה הטיל זרע        ו שימבראדו'ו אי� ניקודה איג'אבאש
  הוציא ממנה פרצו' של�ו      קונפלידו' אי שאקו די אילייא או� פארסופ

  הוא הינו נצו� דנצוצי� בודאי                איליש  
  
  הויה בלי אותיות קוראי� אנו את שמו      שו נומבריש יאמאמוש אייא שי� ליטרא'אבה

  ממנו ממלא כל עולמות ומאיר        י קול עולאמוד אי ארילונברי'דיל אינג
  וה והוא יהי תמידהוא היה הוא הו       אי איל שירה שיינפריאישאיל אירה איל 

  הוא הינו נצו� דנצוצי� בודאי                איליש  
  

  חזק לנפשו ונשמתו        חאזאק שייא שו אלמה אי שו נישאמה
  אברה� מורקאטה נקרא בש� וידוע       אמה' אשו פשייאמהרא� מורקאטה 'אב

  )ובשלהבת: או(יהא קשור בגחלת ובלהבה         ילאמה' בראזה אי פקונלהשייא אטאדו 
  הוא הינו נצו� דנצוצי� בודאי                איליש  

  
  יהודה לוי        ת�  ת�  י ה ו דה  ל ו י  ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  יהוה: אקרוסטיכו�
  



 

 

  פט            קילדי� קאפונה בינדיני89
  
  עתיק יומי� הינו סתו�           שיראדואישאתיק יומי� ע

  בלתי ידוע) ?(הוא הינו קדי�           ידו' קאדי� נו� שאבאיליש
  שלושה ראשי� הוא קרוי          איל יאמאדוש ישא'קאבש טרי  

  
  תלת קשרא מהימנותא          תילאד קישרה מיהימנותה  

  
  נמצא עתיקא בשלושה          אייא עאתיקה אי� טיריס'י פש

  )ולחכימא ברמיזא(=ולחכ� ברמז           ייו קו� רימיס'אי אאיל שאב
  �"� ק"� אי"� קדמו"סוד אד         ס"� קי"� איי"� קאדמו"סוד אד  
          תלת קשרא מהימנותא                תילאת  

  
  מחדש ירד לתוכו          אינילו 'אבאשש אחאדאמ

  ובטר� כל הינו           אילאישדי טודו ש אי אנטי
  סוד גואלנו          שיקריטו די מואישטרו גואיל  
    תלת קשרא מהימנותא                תילאת  

  
  ש� מילואו          ימיינטו'ומברי די שו אינגנ

  י קדוש"סוד שבת           י שאנטו"שיקריטו שבת
  הוא פתח לנו בודאי          שיירטוש רייו אנו'איל אב  
    תלת קשרא מהימנותא          תילאד קישרה מיהימנותה  

  
  חזק לנשמתו           חאזאק שייא אשו אלמה

  יוחנ� הוא נקרא            שייאמהיוחאנא� אאיל 
  יתקשר בלהבה          לאמה' פקונלהטאדו שייא א  
  יהלל חיי� נשמתו          ה חאיי� שו אלמה'אלאב  

  
  יהודה לוי        ת�  ת�  י ה ו דה  ל ו י  ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  
  )?(שמ� ]ו[ע: אקרוסטיכו�



 

 

  צ           קילדי� קאפונה בינדיני90
  

  מלכנו ומשיחנו  אדוננו, נשמתי, הה      יחינו'מאלקינו אי מיש  נאני� אדונינוי'היי ג
  תמיד ב� מעיינינו  אתה הינ� אמת גואלנו    שיינפרי אטי מואישטרו טינו  אימית גואלינוש טו שו

  )תורכית(   אינליטדי ביזי מיהניטי�  ליטי�'אר אילי גוב'יק'אש
  

  י"י צב"שבת, בוא בוא בוא בואבוא         י"י צב"י� שבת'י� ב'י� ב'י� ב'י� ב'ב  
  בוא בוא בוא בוא אתה הינ� נהוראי        ניאוראאיש י� טו שו'י� ב'י� ב'י� ב'ב  
  Jַחר Jַחר Jַחר אל תJֵחר          'לוגו לוגו לוגו נו טי דיטאנגאש  

  )תורכית(, בוא נשמתי, בוא נשמתי    י� מי אלמה קאלמאדי דיר מאגימינו'י� מי אלמה ב'ב
  

  )תורכית(   ינא� אולא� מירחאמיד איילי שי� אימא�'רי ג'א� איג'היי ג
  )תורכית(    איילי שי� בו זימא�' ריפ'אולדו פיק יימא� טישש האלימי

  אתה הינ� גואלנו וג� מושיענו  אדור'מואישטרו ריחמידור אי טאנביי� מואישטרו שאלבש טו טו
  בוא נשמתי              י�'ב  

  
  כי אתה הוא נהוראיי, י"י צב"שבת, נשמתי, הה    ניאוראאיאיל ש י קי טו שו"י צב"אני� שבת'היי ג

  ל� נשמתי משתוקקת, מלבד� לא מצאתי      איי אטי מי אלמה דיזיאי'ואירה די טי נו� פ'אפ
  )תורכית(      ינאני�'אני� מירחאמיד איילי ג'ידאדיר יולונה ג'פ

  בוא נשמתי              י�'ב  
  

  יהודה לוי        ת�  ת�  י ה ו דה  ל ו י  ת�  ת�
                     ת�                           ת�   

  ת�  ת�    
          ת�    

  
  468' י הרוורד סי"כת' ר
  



 

 

  
  
  

  90פיוט     



 

 

  אשיל הוזא�וד'יטי� הי רואי קול זאר פ'איש  
  
  שיר השירי� מתעורר          יר האשירי� שי דישפירטהש

  )עימו קושר: או) (ות( עימו נקשרעשר ספירות           אטהקונילירוד 'דייש סיפ
  אמר שלמה מל� עליו�          ו שילימה ריי אלטה'דיש  

  
  סודו עמוק מאוד        ונדה'שו שיקריטו איש מויי פ  

  
  ישקני מנשיקות            אשאקינו מינישיקודי

  אומר לתפארת מלכות          יריד מאלחוד'דיזי אה תיפ
  להמתיק גבורותיו          ורוד'פור אדולשאר שוש גיב  
  סודו עמוק מאוד              שו שיקריטו  

  
  ראש שהוא אבא ואמא          קי איש אבה ביאימהש אר

  שירי� ה� דעת נעלמה           איש דאעאד ניילאמהשירי�
  שלמה, כתר ב� דוד          יד שילימה'קיטיר בי� דאב  
  סודו עמוק מאוד              שו שיקריטו  

  
  א של השיר שהיא מלכות"ה          הי די האשיר קי איש מאלחוד

  עימו מעורר עולמות           דישפירטה עולאמודקוניל
  אורות)ה(מתאחדי� כל             שי אאונא� טודוש אורוד  
  סודו עמוק מאוד              שו שיקריטו  

  
  )תורכית(    יהודה             יהודה איטמידי זארי

  )תורכית(              איהטידארי' קאלמאדי היג
  )תורכית(            מירחאמיד איילי שו� באר  
  סודו עמוק מאוד              שו שיקריטו  

  
  ת�    

  
  ו"מ' סי' י ב"כת' ר

  שיר שירי�: אקרוסטיכו�
  השיר אינו בא במניי� השירי�

  



 

 

  אשיל הזא�'       פ  
  צא    ניקאבילי          91
  
  פתחי לי אחותי           רי אמי מי אירמאנה'בא

  ראשי נמלא          ישה אישטה יינה'מי קאב
  ל� אהבתי�אהבת עו          אמור די שיינפרי טי אמי  
  כי שמ� צמר נקי          קי טו נומברי לינפייא לאנה  

  
  ברו� הוא וברו� שמו          ימו'י בארו! ש'א ב"ארו! הוב

  למה מאי� ואי�            פורקי אדונדי אי קומו
  כשעלה אדוננו            ייו אדונינו'קואנדו שוב  
  שהשאיר רשימו אחד            ו אונה רישימו'קי דיש  

  
  גאולה עימה תהיה          יאולה קו� אילייא שירהג

  )מקבר�(המתי� יקי�           אנטארה'אליבש  מואירטולוש
  לבטח דעו המאמיני�           מאמיני�לושיד 'שיירטו שאב  
  הלבנה כחמה תהיה          לונה קומו איל סול שירה  

  
  דוד בא בשעתו          ינו אינשו אורה'יד ב'אבד

  מקו� עמוק שבעומק          ונדורה'ונדו די פ'לוגאר פ
  כשעלה השאיר ש�          ו אאי'ייו דיש'ו שובקואנד  
  )?(רשימו אחד לקבל צורה           או� רישימו טומאר שורה  

  
  א קטנה שהינה סוד רבקה"ה          קה' סוד ריבאישיקה קי 'י גה

  כי הוא הינו ב� זוג ליהודה            פאר די יהודהאילישקי 
  ונפשי יחלתי ל�          י ייחאלטי ליחה'ש'ינאפ'ב  
  וג� אתה חיי הינ�          ידה'מי בש ויגא� אתה ש'ב  

  
  יהודה לוי        ת�  ת�  י ה ו דה  ל ו י  ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  )'ה'ד'ג'ב'א(ביתי 0אלפא: אקרוסטיכו�
  ז"מ' סי' י ב"כת' ר



 

 

  צב    קיל נאזיניני�          92
  

  רב נת� אמר דבר          ו או� קוזה'נאתא� דיש' ראב
  שמקומו הוא עזה           די גאזהאישקי שו לוגאר 

  
  שאת הדעת מניח            קי איל דאעאד אריפוזה  
    
  על האהבה נסמ�           אמור שי שושטייניקוניל  
  כל העול� ואשר בו          טודול מונדו אי לו קי טייני  

  
  להוריד אהבה דוחקת          ה דוחיקיד אבאשאר'אהב

  ר חוזר"מש� יצא סוד או          ר חוזיר" אודאיי שאלייו סוד
  ויש צור� לעשות         אזיר'אי אדימינישטיר פ  
  על האהבה נסמ�                קוניל  
  כל העול� ואשר בו                  

  
  יודעי� הנכ� את שיש לדעת          יר'לו קי אדי שאב' ראש'שאב

  )�(ועושי� טוב לרעכ          יר'אטו חאב' אראש'אי ביי� פ
  באהבה יוכל להשתל�          די קונפלירר פואי" אמוקוניל  
  על האהבה נסמ�                קוניל  
  כל העול� ואשר בו                  

  
  חזק לנשמתו          חאזאק שייא שו נישאמה

  חיי� חליבה נקרא          שייאמהה 'חאיי� חאליב
  באהבה תהיה גברתו          ר שייא שו דאמה"קו� אמו  
  על האהבה נסמ�                קוניל  
  ואשר בוכל העול�                   
    

  ת�  ת�  י ה ו דה  ל ו י  ת�  ת�
                     ת�                              ת�

  ת�  ת�    
          ת�    

  
  



 

 

  צג    ו'            בי היי ניהאלי דירג93
  

  רבקה הינה שושנה קדושה           רוזה שאנטהאישקה 'ריב
  ניחוחה מאוד גבוה           מויי אלטהאיששו גואיזמו 

  נפשי בו מתקשרת             שי אתהילקוני 'ש'נאפ  
  הוא הינו קדיש קדישא             קידושה שאנטהאיליש  

  
  אהבת עול� אהבתי� ובו אני דבק       מי אפיגאמיקונילר די שיינפרי טי אמי "אמו

  אותו אהבתי, לישועתו יחלתי תמיד    אמי] י[אשייו� אישפירי שיינפרי אאיל מ'שו שאלב
  

  נו מאוד גבוההעי           מויי אלטה אישו 'שו אוז
  הוא הינו יונה קדושה            פאלונבה שאנטהאיליש

  אל דודה צופה היא)ש(            אשו קירידו קאטה  
  בכל מהוללת            אדה'אי� טודו אלאב  
  אהבת עול� אהבתי� ובו אני דבק                ר"אמו  
  אותו אהבתי, לישועתו יחלתי תמיד                  

  
   למענויו� ולילה          י לאילה פארה איל'יו� ב

  נהיה כלולי� ביחד            אי� או� קולילש שייאמו
  הוצא לנו את היובל          יל'אאיל יובש שאקאמו  
  נאכל ש� את הדבש            אאי איל מיילש קומימו  
  אהבת עול� אהבתי� ובו אני דבק                ר"אמו  
  אותו אהבתי, לישועתו יחלתי תמיד                  

  
  יא אלבוחי        ת�  ת�  כ י י ה  א  ל ו ו  ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  
  ח"מ' סי' י ב"כת' ר
  



 

 

  צד    ו'            בי היי ניהאלי דירג94
  

  מילה)ה(החילונו להלל ברית         אר אבירית מילה'אלאבש אינפישימו
  
  
  
  
  

  )השירי� סאינו מופיע באינדק(  



 

 

  אשיל הוזא�'       פ  
  צה  'י� ני דיר בויילי נוייופ'ורדוקי'         דו ש95
  
  עני ורוכב על חמור          אל חאמור' ירוחיב'אני בע

  אמרו אודות הגואל          רי ריחמידור'ירו� שוב'דיש
  שלח לנו הבורא          מאנדה אנוש איל קרייאדור  
    
  הוא הינו מלכות דאצילות        איל איש מאלחוד די אשילוד  

  
  נאמ� הוא אדוננו            נינויאימא� איש אדונ

  בודאי בשעתו הגיע          ינו'שיירטו אי� שו אורה ב
  )ישי� לבו: או(החכ� ית� דעתו           ייו מיטי טינו'קי� איש שאב  
  הוא הינו מלכות דאצילות              איל איש  

  
  )בחילו' סדר האותיות" משיח"="ישמח("        גואל)ה(ישמח סוד           שמאח שיקריטו די גואילי

  )בו: או(בלי אות מאמיני� אנחנו לו            שינייאל קרייאמוש אאילשי�
  מאלוהי� שלוח הוא            מאנדאדו איל' די ה  
  הוא הינו מלכות דאצילות              איל איש  

  
  י ברו� ת� ישר"שבת           בארו! תא� יאשארי"שבת

  הוא סוד אור חוזר          איש שיקריטו די אור חוזיר
  הוא שאמר והיה          אזיר'ו אדי פ'איל קי דיש  
  הוא הינו מלכות דאצילות              איל איש  

  
  י באמת כבר בא"צב            ינו' ביאימית יא בי"צב

  מלכותו) כס(וישב על             אי אשינטו אינשו ריינו
  בת עתיקא סוד מלכנו          באת עאתיקה סוד מאלקינו  
  הוא הינו מלכות דאצילות              איל איש  

  
  ביעני שבתי צ: אקרוסטיכו�

  ט"ע' סי' י ב"כת' ר
  208' הרוורד סי' ר
  
  



 

 

  :לפי רשימת השירי� צרי! היה להופיע כא� השיר(
   עתיק קדיש די קדישי�95      אתיק קאדיש די קאדישי�95  

   זק� לב�96         דיקנה בלאנקה96  :אחריו
   עשיר הוא דלת97       פואירטהאישיר ' אש97  :אחריו
  ו � אומר" ש98        � לו דיזי" ש98  :אחריו

  
  )ה� אינ� רשומי� בפנקס, בפועל

     



 

 

  ינד'מיקא� נייאב    
  אבי� אנארא� קאלדית'ביני� גאלי� יימא� חאלדיר היג

  
  שתה מי� מ78ֶרָ�          יתה מאיי� מיבוריחה'ש
  ונוזלי� מתו� באר�          ינוזלי� מיטו! באריחה'ב

  א ראשונה"ת וה"סוד דל          סוד דאליד אי הי פרימירה  
  עמוק עמוק מי ימצאנו          אייארה' קיי� פונדו'ונדו פ'פ  

  
  גואל)ה(באר היא סוד            שיקריטו די גואילאישאר ב

  סוד אהליאב ובצלאל          אי בישאליל' סוד אוליאב
  החכ� ידעהו          י אאיל'ייו שאב'קיי� איש שאב  
  עמוק עמוק מי ימצאנו                ונדו'פ  

  
  ב� בכורתפארת איש הוא           אריד איש ביני ביחור'יפת

  ת שהוא בור"ממלא הדל          י אה דאליד קי איש בור'אינג
  סודו רוח ואור          י אור'שו שיקריטו רואח ב  
  עמוק עמוק מי ימצאנו                ונדו'פ  

  
  בור) בחשבו�(ר כולל אחד עולה "או          ר או� כולל בור אינפורטה"וא

  שאי� בו מחשבה קדושה          ה שאנטה'שאיי� בו מאחשאב
  הוא הינו סוד קדושה עילאית          ה אלטה'סוד קידושאיליש   
  עמוק עמוק מי ימצאנו                ונדו'פ  

  
  יהודה לוי אומר דבר            י דיזי קוזה'הודה ליבי

  הוא הינו עני משתוקק            איל איש עאני דיזיאוזה
  )י�(בענ' אחד שתי שושנ          אי� אונה ראמה דוש רוזה  
  צאנועמוק עמוק מי ימ                ונדו'פ  

  
  ת�  ת�    
          ת�    

  אינו ממוספר
  שבתי: אקרוסטיכו�

  419' י הרוורד סי"כת' ר
  



 

 

  'אשיל איביג'       פ  
  צט                  99
  
  אל אחד בעול�, הה             מונדואינילדייו אונו א

  כמו� אי� שני           קומו אטי נו איי שיגונדו
   ועומקאתה בראת גבהי�          ונדו'אלטו אי פש טו קרייאטי  
  מל� אדוננו)ה(בעבור             פארה ריי אדונינו  

  
  נבר� ונשבח            אי לואמוסש ינדיגאמוב

  מאלוהי� תמיד נבקש          דיל דייו שיינפרי דימאנדאמוס
  את זה שאנו מייחלי� לו נזכה לראות          ייאמוס'בש אל קי אישפיראמו  
  שהוא מלכנו אדוננו          מואישטרו ריי אדונינוש קי  

  
  רב נת� היה מעזה          נאתא� אירה די גאזה' אבר

  יותר לא בא בביתו          נו אינטרו אינשו קאזהש מא
  מנוחת) מקו�(באמרו לראות             יר אריפוזה'דיזיינדו ב  
  )?לבקרו במקו� גלותו? לפקוד את קברו(          המל� אדוננו          אל מואישטרו ריי אדונינו  

  

  דו� הינו נכבדהא         אישטימאדואישיל שינייור )א(]ה[
  הוא מאלהי� התבר�           דיל דייו אינפריזינטאדואיש

  תמיד נשהה בצידו          אשו לאדוש שיינפרי אישטימו  
  אדוננו) את(כדי לראות             יר אדונינו'פארה ב  

  
  זרק) ות(הרבה קליפ            ו'ו טאנייו איג'ונגמ

  שהוא את תועלתו יודע          ו'יג'י שו פרוב'קי איל שאב
  זהו עיסקו          ו'איש שו טיראטאיגאישטו   
  אדוננו) את(לשבח               אלואר אדונינו  

  
  ת�  ת�      ת�  ת�

                     ת�                              ת�
  ת�  ת�    
          ת�    

  
  אברה�: אקרוסטיכו�

  



 

 

  ק                   100
  

  אדו� עול� כולו        שינייור די טודו איל מונדו אינטירו
  יכול ואמיתי�אלוה כל, הה          ירדאדירו'רוזו אי באדייו פודי

  שלח נא את רועה צאנ�        קארנירוש מאנדה אל פאשטור די טו  
  

  יבוא אלינו אדוננו, יבואהוא במהרה         גה אדונינוני'בש ינגה קי מו'פרישטול ב  
  

   של כל העול� בידוענ'        דאל די טודו איל מונדו אינשו מאנו
  הר� והשפל והקל        ייאנו'ו אי ליב'לו די אלטו אי לו באש

  נראהו יחד בקי� הזה        יראנו'טודו אישטי אינבש ייאמו'לו ב  
  

  )י�(קיב� את כל הנפוצ          ו טודו אישפארזידו'אריקוז
  הוריד ממנו את כל הרקוב        לו אבאשיי די איל טודו איל פידרידו

  נבלע כלא היה        ידו'שי אינגלוטי קומו נונגה שי ב  
  יבוא אלינו אדוננו, במהרה יבוא              שטול פרי  

  
  יתקשר בעול� זה מאוד חזק        שי אטי קונישטי מונדו מויי ריזייו

  שיתענג על השכינה        ישייו'קי שייא די לה שיחינה אלב
  נחזה בבית המקדש מאוד זוהר        מויי לוזייוש בית אמיקדאש ייאמו'לו ב  
  נו אדוננויבוא אלי, במהרה יבוא              פרישטול   

  ת�  ת�      ת�  ת�
                     ת�                              ת�

  ת�  ת�    
          ת�    



 

 

  אק                   101
  

  אשתחווה לאל הגדול של המרומי�      ארמי אי� איל דייו גראנדי דיל אלטורה'אי�קורב
  ואהללה שמו בכל שעה       נומברי אי� קאדה אורהארי אשו 'אי אלאב
  אשר נת� לנו את בשורתו הטובה        דייו לה שו בואינה בישורהקי מוש 

  
   מעייני שמתי,מאז אי� ניצו�        מי טינו מיטי דיזדי קי נו איי שינטייא

  ועינינו זולגות תמיד כמו        אנקורידו שיינפרי קומוש ו'אי מוש אוז
    שמעתיא� יש קיו� לאשר, המעיי�      ירמאייא לוקי שינטי'שי איי אפ לה חואינטי פור

  
  לאדו� יקיר מכובד        אל שינייור פרישייאדו אישטימאדו

  אשר לו תמיד אני מצפה      קי שיינפרי ייו אאיל אישטו אישפיראנדו
  חיתת� לו את מטלתו ואת פיקודו ' אתה ה        חאיו אי שו מאנדו 'לי די שו ריז' טו ה

  
  גוברי�באור� ויהיו תמיד       אי שירא� שיינפרי קונטו לוז מאייורגאדוש

  ומכל רעיה� מכובדי�        ש אמיגוש אישטימארהאי די טודוש שו
   מאת� נבקש, חי רחמי� אתה        מאנדאמוש די טידיחאי ראחאמי� טו 

  
  ...]אי� ניצו� [מאז                 דיזדי

  
    נמשכת חייכהרעדה ע� חש ברעווה      אדה חאי'לה טראב'ה טינבלה קו� טינייב'ביראב

   ירדו מגדולת� כמו אי� גדול]הצרי�: או[השרי�       אנדי דישקאיירה חאילוש שארי� קומו נו איי גר
  ג� את בריותיו ישפוט בחרב גדולה     ושגי קו� גראנדי אישפאדה'ינטי ג'טאנביי� אשו ג

  
  ...]אי� ניצו� [מאז                 דיזדי

  
  לכל חטאינו' רפא ה    רימידייאמוש דייו די טודו מואישטרוש פיקאדוש

  ויהי חלקנו ע� אדוננו קדוש        י קו� אדונינו שאנטואי טינגאמוש פארט
  השכינה נהיה חוסי�] בצל[        ושדריגא'קונלה שיחינה שירימוש אב

  
  ...]אי� ניצו� [מאז                 דיזדי



 

 

  בק                   102
  

  מלכות עולמי� השב את עמ�מלכות�       לו'טו ריינו ריינו די שיינפרי טורנה טו פואיב
    חשו' חי� מאמי� בעליו      אדו חאי'יג'טי קריאי דישקוברי איל אי� 'שוב

  כולו ובמלכות�ר� "ת� לו או      ר פור אינטירו אי אי� ריינאדו"דאלי טו או
  אדוננו מלכנו מוכתר          אדונינו מאלקינו אינקורונאדו
  שיר חדש נשיר ל� אלוהי השחקי�      ו דייו די אי� שיילו'טי דירימוש קאנטאר מואיב

   פה אחד יאמרו מל� שילהוהכל        ירא� אאונה אינריינו שילואי טודוש ד
  

  משה ואהרו� לאדוננו בקול שבח      י אי אהרו� אה אדונינו קו� בוז די לואורשמו
  וביראתו יעשו מצוותו של המל�      ור ארא� שו מאנדאדו דיל ריי'אי קונשו פאב

  רה אדוננו משיחו בסדר שמו      ו אודרינאדו די אדונינו'שו אונטאדו קו� ריג
  אהוב לאל שדי ומרומ�       אמאדו אדייו אבאשטאדו אי שונאלשאדו

  תשבחות גדולות נית� כי כבר מל�       לואיריש גראנדיש דארימוש קי יה אינריינו
  .לב� ישי משיח� שהוא אדוננו        אבי� יישאיי טו אונטאדו קיש אדונינו

  
  שמעתקול שירה חדשה נ        ה שיר שירה אויידה'בוז דיל מואיב

  כי לישראל בא לגאול ואת יהודה      ייני ריחמיר אי לה יהודה'קי אה ישראיל ב
  המאמיני� ישמחו          לוש מיאמיני� שי אליגרארה

  עלו עליה ואי� עוד נפילהשכבר       ידה קי נו איי קאיידה'יירו� שוב'בוקי יה ש
  ]ההליכה: וא[הישועה הנצה בתו� העדה       ועה אירמויישייו דיינטרו לה אידה'לה ייש

  אחר שמל� כבר מל� יהודה        דישפואיש קי יה אינריינו מילי! יהודה
  הצר ישמע ולא יראנה          ירה'איל שאר אויירה אי נו לו ב

  נפלו נפילה ואי� עוד עליהכי       ידה'קי יה קאיירו� קאיידה קי נו איי שוב
   כל החיי�הכל חוני�, לא יחסרו      ידה'אלטארא� טודוש חוני� טודו לה ב'נו� פ
  בראותה את שכינתנו מוכתרת      ירלה מואישטרה שיחינה אינקורונאדה'די ב

  
  מכובדאדוננו המל� הגדול         אל מואישטרו שינייור גרא� ריי אונראדו

  אשר הוא אדוננו ע� צבאו          ונשאדו'קיש אדונינו קונשו פ
  נראהו באחת בעול� הזה        ייאמוש אאונה אי� אישטי מונדו'לו ב

  לגאול את עמו שהוא עדרו      לו קיש שו גאנאדו' ריחמיר אשו פואיבפארה
  את אומת ישראל אות� יחל� מיד ישמעאל, חי      חאי אומה ישראיל טי שאקארה די ישמאעיל

  אנחמ� בתו� בית אל        קונורטארי דיינטרו די בית איילטי� 
  )?(נהיה נשמע ונכרית         ארימוש'שימוש אויירימוש אי נוש טאז

  את קולו נשמע ואת אורו נראה        ירימוש'ז אויירימוש אי שו לוז בשו בו



 

 

  ע� המלא� מיכאל והמלא� גבריאל      ריאיל'קו� מאלא! מיחאיל אי מאלא! גאב
  ישרתוהו ישרתוהו        ירא� אה איל שירבירא� אאיל'שירב

   פה אחד כי הוא הינו המשיחוהכל יאמרו      אי טודוש דירא� אאונה קיש מאשיאח איל
  ...]ישי[לב�                 �אבי  



 

 

  גק                   103
  

  דעו כי כבר בה הטוב שאנו מצפי� לו בני ישראל    ינו ל ביי� קישפיראמוש ביני ישראל'יד קומו יה ב'שאב
  ולבשר דעו ג� כ� כי שבתי צבי הוא הגואל   י איש גואיל"י צב"יר טאנביי� שבת'ישייאר שאב'אי אלב

   טי�גיא טוב מאוד גאולה גאולה ג� כ� דיר דיר טי�     ולה גיאולה טאנביי� טי�דיר דיר טי� גאי מויי ביי� גיא
  אלה המאמיני� בו בכל לב        איניל קוניל קוראשו� אילייוש קי קריי� 

  אלה המכחשי� בו כי בהמות הינ�      קי בישטייאש קי שו�אילייו קי נייגא� איניל 
  .עמלקי� הינ�, נ�ורעי� מאוד הי        אי מויי ניגרה שו� אמאליקי� שו�

  גאולה וששו�. הינ� הרוג אות� הטביע�) ?(ענקי�     ונדילוש גיאולה בישאשו�'שו� מאטאלוש פיאנאקי� 
  

  הגואל הראשו�ובזה ייגלה       רירה איל גואל ראשו�'אי קו� אישטו שי דישקוב
  ע� בנו ישמעאל עשה כי ביחד יהיו      ונטוש אישטי�'ישמאעיל אגה קי גו 'קונשו איז

  תהיה לנו זכות ע� הראשו�          גאמוש זיחוד קוניל רישו�טינ
  ולבשר דעו ג� כ� כי שבתי צבי הוא הגואל   י איש גואיל"י צב"יר טאנביי� שבת'ישייאר שאב'אי אלב

  לבטח הוא לבטח הוא לבטח הוא גואל      שיירטו איל שיירטו איל שיירטו איש גואיל
  הוא הוא הוא הוא הינו גואל, לו אנו מחכי�    ילאאיל אישפיראמוש איל איל איל איל קי איש גוא

  ר ישראל"ר או"ר או"ר או"ר או"או        ר די ישראיל "ר או"ר או"אור "ר או"או
  ...]דעו[ולבשר             ישייאר'אי אלב        

  
   על הכל הל� להביאר"או          ר אל טודו חואי אטראייר"או

  נוכי המפתח לכל הוא הי          י די טודו איש איל'קי לה יאב
  ויש צור� לעשות           אזיר'אי אדימינישטיר פ

  מה שעושה דעת ישמאאל          לוקי אזי דעאד ישמאעיל
  ...]הוא[לבטח                 שיירטו    

  
  
   זה נזכר ישמעאל בנו של שבתי צבישירב
  



 

 

  דק                  104
  
   וריבונילאדוני            מי שינייור מי פאטרו�א

  זועק לבי           אישקלאמה מי קוראשו�
    גלויות אותיותי�         רייא ליטרה שו�'דיסקוב    
  נחזה בגאולת�        אשייו�'ייאמוש טו שאלב'ב    

  
   נחכהמקדשבית ה]ל[          דאש אישפירא�קימאית הב

  החוצהאור מבפני�           לוז די אדיינטרו אחואירה
  נראהו במהרה          ייאמוש בימהירה'לו ב    
  ...]זה [נח              י'ב    

  
  גאולה יזכו הכל]ל[            ושיאולה שירא� טודג

  ]ישני עפר[=יקומו ישני�           אנטא� דורמידוש'שי אליב
  לעול� קרובי�          אאיל מונדו שירקאדוש    
  ...]זה [נח              י'ב    

  
  דוד שישמח            יד קי שי גוזייא'אבד

  לעול� הללויה            אלילוייאאיל עול� 
  פרהסיאשמו ב        אריזייא'שו נומברי ביאפ    
  ...]זה [נח              י'ב    

  
  תלבלב האר�            ירמויישירה לה טיירה)א](ה[

  נשמה תשתחרר            ארה'נישאמה דישברוג
  ומוות לא יהיה עוד        רה'אי מאש מואירטי נו אב    
  ...]זה [נח              י'ב    

  
  עמ�ונחזה בנ           ייאמוש אטו נוא�)'ב](ו[

  ייזכר אברה�            רא�'שי אקודרי די אב
  ומ� האר� סת�         טיירה שיטא�אי די לה     
  ...]זה [נח              י'ב    

  
  זאת תתעורר מלמטה          ו'וד דישפירטי די אבאשז

  כי ירדו הזקני�          וש'ייז' בא� לוש'קי אבאש



 

 

  שה בדעה אחתוהשל        ו'לוש טריש אי� או� קונשיז    
  ...]זה [נח              י'ב    

  
  חסדי דוד יעורר          יד דישפירטי'אשדי די דאבח
  ומ� הטוב ישביענו          י איל ביי� קי מוש ארטיד

   ישוררשיר חדש        ו קי קאנטי'קאנטאר מואיב    
  ...]זה [נח              י'ב    

  
  תחייה לנו יהיהטל           אד אנוש שירהאל תיחייט

  מעצ� השידרה           דיל גואישו דילה שידרה
  המלא� יגאלנו        יל מוש ריחמירה'איל אנג    
  ]...זה [נח              י'ב    

  
  ייחוד יעשה עמנו            יחוד אגה איל קו� מושי

  נהיה כולנו קדושי�           שייאמוש טודוש קאדוש
  יכלכלנוואורו          אי שו לוז מאנטינגאמוש    
  ...]זה [נח              י'ב    

  
  
  )י0אותיות א(ביתי 0אקרוסטיכו� אל5 
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  תר בשפריר חביו�ל מסתא        ייו�'ריר איב'איל מישתאתיר בישאב
  השכל הנעל� מכל רעיו�        האשיחיל הא נילא� מיקול אוראייו�

  עילת העילות מוכתר בכתר עליו�      עילאת האעילות מוחתאר ביקיטיר אילייו�  
  'כתר יתנו ל� ה            'קיטיר ייתי� או לייחה ה  

  
  ראשית תורת� הקדומהב          ביראשית תוראת האגידומה

  רשומה תורת� הסתומה          הרישומה חוחמאתחה האזדומ
  מאי� תמצא והיא נעלמה           יהי ניילאמה'מי עאיי� תימאשי ב  
  'ראשית חכמה יראת ה           'רישית חוחמה ייראת ה  

  
  חובות הנהר נחלי אמונהר        וד האהאהאר נאחלי איימונה'ריחאב

  מי� עמוקי� ידל� איש תבונה        ונה' טיב' מאיי� עאמוקי� יידלי� איש
  תוצאותיו חמישי� שערי בינה          י חאמישי� שארי בינהטושיט  
  'אמוני� נוצר ה            'איימוני� נושיר ה  

  
  אל הגדול עיני כל נגד�ה        הא איל האגאדול עיני קול ניקדיחה

  רב חסד גדול על השמי� חסד�      אמאיי� חאסדיחה'חיסיד גאדול אל האש' ראב
  אברה� זכור לעבד�אלוהי         דיחה'רא� זיחור לי אב'אילוהי אב  
  'אזכיר תהילות ה' חסדי ה          'אזקיר תיהילה ה' חאשדי ה  

  
  

  רו� נאדר בכח וגבורהמ        ורה'מארו� ני אדאר ביקואח אוגיב
   מוציא אורה מאי� תמורה          מושי אורה מי אי� טימורה

  פחד יצחק משפטנו האירה        פאטיינו איירה'פאחאד יצחאק מיש  
  'אתה גבור לעול� ה            'אתה גיבור לי עולא� ה  

  
  ה זכות אבות יג� עלינוי        י גואלינו'וד יאגינו ב'יה זיחוד אב

  נצח ישראל מצרותינו גאלנו        ניצאח ישראיל מישיאריתינו גאלינו
  ומבור גלות דלינו והעלינו          יאליינו'אומיבור גאדול דילינו ב  
  'בית הלנצח על מלאכת          'לאמניציאח אל מילי! בי� יאד ה  

  
 ימי� ומשמאל יניקת הנביאי�מ        יאי�'מי יאמי� אוזמול יניקול ניב

  נצח והוד מה� נמצאי�          יהוד מיאי� נימשאיי�'ניצאח ב



 

 

   יכי� ובועז בש� נקראי�          יאחיני בועז בישי� ניקראיי�  
  'וכל בני� לימודי ה          'יחול באנה ייחלי מודאי ה'ב  

  
  סוד צדיק בשבעה נעל�י          ה נילא�'יסוד צאדיק בישיב

  אות ברית היא לעול�            אוד בירית לי עולא�
  מעי� הברכות צדיק יסוד עול�        מאיי� האביראחוד צאדיק יסוד עולא�  
  'צדיק אתה ה              'צאדיק אתה ה  

  
  א הק� מלכות דוד ושלמהנ        יד או שלומה'נא אקי� מאלחוד בי� דאב

  רה שעטרה לו אמובעט          יהירה לו אימו'בי אתארה ש
  כנסת ישראל כלה קרואה בנעימו        קינישיד ישראיל קאלה קירו אבי� אימו  
  'עטרת תפארת ביד ה          'ירית בי יאד ה'אתיריד תיפ  

  
   מיחד כאחד עשר ספירותחזק      ירוד'יר שיפ'חאזאק מי יאחיד קי איחאד אש

  ורותומפריד אלו' לא יראה מא        לו ירי מיאורוד' ריד אליפ'או מאפ
  ספיר גזרת� יחד מאירות        יר גיזראתא� יאחי� מיאורוד'שאפ  

  'תקרב רינתי לפני� ה          'אניחה ה'רינאטי ליפ' תיקראב   
  
  

  המושר בפי מקובלי� ופותח את שירת הבקשות) משה קורדוביירו' תלמידו של ר(אברה� מימי� ' מאת ר" אל מסתתר"זה אינו פיוט שבתאי אלא שיר הספירות 
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  נשמתא דכל חי מלכי הוא הינו עיקר        שמאתה דיכול חאי מי ריי איליש איקארנ

  ובמרכז מלכי  והוא לו בחר        אי איניל מירחיש מי ריי אי איל לו בוחאר
  בכל העולמות הוא  הינו מבחר          חאר'אי� טודוש לוש מונדוש איליש מיפ  

  
  הינו תלת קשרי  די אמונהוהוא            לה איימונה   אי איליש טריש אטאדיירוש די 

  
  '"� סו"שעשוע עליו� עשה גבורה באי        5"� סו"ורה בי אי'אלטו איזו גיבועה 'אש'ש

  '"ומש� התפשט שבתי י� סו        5"י יא� סו"בת'שי אישפאנדייו שאי די אאי 
  '"� סו"ה עד איירו� הודו מלכותו למעל        5"� סו"דו מאלחותו לימאלה אד אי'יארו� הוב  

  
  ...]הינו הוא [ו                     אי   
  
  מקור עליו� הוא עתיקא דכל קדישייא        יקור אלטו איש עאתיקה די קול קאדישאייאמ

   הוא ושכינתיה  שהוא הויהקודשא ברי�        אייא'יחנטה קי איש האב'אושא בירוחו 'קותש
            ת דר� יהוהוא עבר בתפאר          ירית דירי! יה'אי איל פאשו אי� תיפ  

    
  ...]הינו הוא [ו                     אי   
  
   שהינו סוד הבלהוא          יל'ו קי איליש שיקריטו די היב)נ](ה[

  נשמה שיש בתו� הוא הוא נפח        שופלאדור קי איי אדיינטרו  הו שופלו איל
  א ושמי סתי� בו"סוד הו          א אוזמי שאטי� איניל"שיקריטו הו  

  
  ...]הינו א הו[ו                     אי   
  
  
  

   ש� נוס' עוד בית אחד–י ב צא "כת'  ר. "נשמה"אקרוסטיכו� 
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  מליזלדה מליזלדה בתו של הקיסר     ה דיל אינפיראנטי'לה איגמיליזילדה מיליזילדה 
    מ� המרח� מלרחו� בו, שהיתה באה מ� המרח�    ארשי'ינייא דילוש באנייוש דילוש באנייוש די לאב'קי ב

  
  כ� היתה מביאה את גופה כמו ורד בשיח ורדי�      טראייא שו פואירפו קומו רוזה אי� רוזאליאנשי 

  מצחה מבהיק כמו חרב מתוקה חותכת    רינטי רילוזיינטי אישפידה דולשי קורטארי'לה שו פ
  

  הפני� בהירי� כשחר כמו חלב וד�    י אי לה שאנגרי'ה קלארה קומו ליג'לה קארה אלב
  גבתה קשותה כמו קשת לירות בה    יראנטידה קומו איל ארקול די טיקה נארקא'לה שו שיז

  
  טהור שחרו�דומות לעיניה שחרחרות     י'ינו זאבאג'שו� פריטיקוש פארישי פש ו'לה שוש אוז

   לרשו� בו עפרו��דקיק אפה      ילאדה פינדוניקאש די נוטארי'לה שו נאריז פירפ
  

   עדי�גשפתיה אדומות דומות לאלמו    ינו קוראלי'לה שוש בישוש קולוראדאש פארישי פ
  פיה  מחודד בצנובר אחד יכסוהו      לה שו בוקה אגודיקה קו� או� פינייו� לא טאפארי

  
   עגלגל תפוחי� למשחקסנטרה    וגארי'ה רידונדיקה מאנשאניקאש די ג'לה שו בארב

  .שחקל" שתי� או שלוש"שדיה בלוח     וגארי'וש אדוש או טריש ג'לה די לוש שוש פיג'לה טאב
  
  

  . 102י ה "צג וכת' י ב"כת' ר. קונ�ש של תומאהרומנסה על מליזלדה היתה שגורה על פיו של שבתי צבי לפי עדותו 
  .11'  עמ"מי� אש ואהבה"' רעל הרומנסה השבתאית הזו 



 

 

   
  )107פיוט (הרומנסה מליזלדה      



 

 

äãìéæéìî äãìéæéìî  
 

ִ�� ,   ֶמִליֶזְלָ�ה, ֶמִליֶזְלָ�ה   ֶ�ל ַהֵ�יָסרז
  ,ֵעת ִמ! ַהֶ ְרָח� ָעְלָתה ִהיא   ִמִ�ְט�ֹל ְ�תְ� ֵמיָמיו

  
ָ�ר,   ָ(ָכה ֶאת '&ָפ$ ֵהִבי"ה   .ְ(מ ֶוֶרד ְמה*

  .ִ(ְבַרק ֶחֶרב (ֹה ִיְזַהר,   �ֵהק ה&א, ֶזה ִמְצָח$ קֵר!
  

ְ� ָחָלבאֶֹד0 0�ָ ְ�ת,   ְקַלְסֵ�ָר$ ָ�ִהיר ַ(ַ/ַחר.  
  .ִ(ְקָ�תת ְ�ַיד ַקָ/ת,   ַמה ְ�מ&רת ֵה! ַ'�ֶתיָה

  
  .ַמְבִהיקת ֵה! ְ(ֶפָח0,   (ֹה ְ�חֹרת ִה2ָ! ֵעיֶניָה
3ָב ָל$   .ְ(חֹד ִע6ָר! (ֹה ַ�ק,   45 ָעִדי! &ְמח*

  
  .2ָ!ְ(מ 5ְלמֹג ַחְכִליל ִה,   ִל7ְָפֶתיָה '! ֶ�ל אֶֹד0

  .ְיַמְ�ֵאנ& ַ'0 ְצנָבר,   ָזִעיר ה&א, 6ִיָה ַמה ָ�ָט!
  

  .ְ(ַת6&ַח ְלִמ7ְָחק,   ַסְנֵטָר$ ָמה ֲעַגְלַ'ל ה&א
  .ה&א ְ(מ ל&ַח ְלִמ7ְָחק,   ֶהָחֶזה ֶ�ָ�$ ָמת&ַח

  
  ©2009אבנר פר� כל הזכויות שמורות : תרגו�
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  תמיד צרי� אד� לבטא  שטיר אאיל אומברי פארה מינטאריינפרי איש מיניש

  ביו� ובלילה ובכל עת עבודתו    אזאר'י אי אי� דייא אי אי� טודו טראב'אי� נוג
  

  את ש� הבורא ולהללו    אר'אה נומברי די איל קרייאדור אי פארה אלאב
  

  )תורכית(פני ברוח רפואה רוח     ה רוחה גידאדיר'אנה שאפ'שימה שימה ג
  
  את זה שקראוהו ש� הויה    אייה'יאמארו� אאיל נומברי די האבשיוקי ל

  כי הוא היה והוא הווה וג� הוא יהיה   פורקי איל אירה אי איליש אי טאנביי� איל שירה
  

  ה"גילה את סודו לנו המל� אמיר    רייו שו שיקריטו אנוש איל ריי אמירה'אב
  פני              שימה  

  
   זאתהסביר כדי לבא, נשמותינול   אאישטוינו פארה אינטינדיר'ואישטרוש אלמאש במ

  פני אשי�משיחו לאדוני ול      מיטו יאח פיני'אאיל אדונאי אי שו מש
  

  בזכות זאת יגאלנו מהרה    קו� אישטי זיחוד ריחמירה אנוש איל פרישטו
  פני              שימה  

  
  
  גדולי� וקטני� אנו מחכי� לו    י האקאטוני� לו אישפיראמוש'אגאדולי� בה

  לראות באורו ולשמוע הסודות  שו לוז אי פארה שינטיר לוש שיקריטושיר 'פארה ב
  

  שיחשו' אדוננו לנו     יזארה אדונינו אמוש אוטרוש'קי דישקוב
  פני              שימה  

  
  חזק ואמת יהיו נפשו ורוחו    ייאמיד שייא שו אלמה אי שו רואח' בחאזאק

  חכו בפתחלו יסודות התורה     לוש סוד דילה ליי אאיל קי אישפירא� בי פיתאח
  

  ה היה אומר בכח'שלמה חאליברבי       ה דיזייא בי כואח'חאליבריבי שילימה 
  פני              שימה  

  שירות קמו' ר". אנא בכח" אולי תפילת –היה אומר בכח ). ה אשר לו מוקדש שיר ההספד'ש� הנפטר שלמה חאליב" (שלמה חזק: "אקרוסטיכו�
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  יצחק העיר שחוק            שפירטוצחאק ריזה דיי

  נקשרע� יעקב ואברה�           רא� שי אטו'אי אב' קו� יאעקוב
  במטרוניתא התחבר            ונטו'אי� מאתרוניתה אג    
  שלושה שה� אחד הינו לבטח          טריש קיש אונו איליש שיירטו    
  א"אי� אלוה אלא הו            א"לה אילהאלה הו  
  פני� בפני�נראהו           ייאמוש פאני� ביפאני�'ב  

  
  יוס' הצדיק קיבל          ייו'ארישיב' אדיק יוסיפצ

  ואת פרצופיו השלי�          י� קונפלייו 'אי שוש פארשופ
  טל של עתיקא פיכה           די עאתיקה קורייורושייו    
  בשכינה שהיא שלו           שיחינה קי איש שוייואי�    
  אי�                לה  

  
  חת� נהיה של�          ו'אתא� שי איזו קונפלידח
  הכלה הגיעע�           ינידו'ו� קאלה אישטה בק

   עולי� ה�'"� סו"באי          ידו'5 אישטא� שוב"� סו"ביאי    
  האמונה היא קינ�           לה איימונה איש שו נידו    
  אי�                לה  

  
  ה� כל המאמיני�] י�[קדוש          אדוש שו� טודוש מאמיני�ק

  אשר יראו פני� בפני�          ייא� פאני� בי פאני�'בקי 
  עת ירדו שבעה הבלי�        אלי�'ה שייטי אב'קואנדו אבאש    
  תחו מי� חיי�יפ          רירה מאיי� חאיי�'שי אב    
  אי�                לה  

  
  חזק לנשמתו           שייא שו נישאמהחאזאק

  קשור יהיה בשלהבת          לאמה'אטאדו שייא קו� פ
  יצחק עשהאל זה שמו            יצחק אשאאיל שייאמה    
  תהלל שלו� נשמתו          הה שאלו� שו אלמ'אלאב    
  אי�                לה  

  



 

 

  
  )לו ולרעייתו מוקדש שיר ההספדאשר ש� הנפטר " (יצחק חזק: "אקרוסטיכו�

  הסבר בשירות פט'  ר–הבלי� 
  
  
  
  
  
   טוב להלל110          אר' בואינו איש אלאב110[
   אדוננו111          ]  שינייור מואישטרו111 

   סנקשני השירי� מופיעי� ברשימת השירי� בפתח הפ
  א� אינ� מופיעי� בגו' הפנקס
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  �"יתרומ� ש  �"גדל שתי  �"שייא אינאלטישידו ש  �"שידו ש]די[שייא אינגראנ
  �"יתעלה ש  �"ישתבח ש   �"שייא אי�שאלשאדו ש    �"שייא שונאלשאדו ש

  �"יתהלל ש  �" שפארית    �"אדו ש'שייא אלאב  �"ורמיזיגואדו ש'שייא פ
  �"יתעטר ש  �"יתקדש ש    �"שייא אינקורונאדו ש  �"יקאדו ש'שייא שאנטיפ
  �" שתרצהי  �"יתבר� ש    �"דו שילונטא'ביא ש    �"ו ש'שייא איבינדיג

  
  
  שירות קסח' ר
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  י זהב טהור"י צב"שבת            ינו'י אורו פ"י צב"בתש
  ]לנצח: או[לילה ויו� בלי הר'             י דייה די קונטינו'נוג

  בעבור� אני מתעד�          ינו'י סיינפרי מי אפפורט    
  

  גו' ונשמה אור נשמה          פואירפו אלמה לוז די אלמה  
  כי הוא הינו ע� החיי�        ידאש'ול דילאש ב'קי איליש ארב  

  
  בית המקדש מאוד עגול          ית אמיקדאש מויי רידונדוב

  את כל העול�המתק�             ה טודול מונדו'קי אדוב
  ומ� הקרקעיתמלמעלה             ונדו'י פה אי ד'די אריב    

  
  אתה תעלה ותתקנו          ילייו'אדוב' יראש'ו שוב)ט](ת[

  ולדעת ולהוציאו          יר אי קיטארשייו'אי שאב
  מעד� יוצא הנהר          די עידי� שאלגה איל רייו    

  
  ישראל מאוד נעלה          ו אלטו'שראיל איש מונגי

  אוד קדש ומגדול מאוד          מויי גראנדי אי מויי שאנטו
  בלי לבוש ובלי מעיל          ישטידו אי שי� מאנטו'שי� ב    

  
  תמיד הול� אתה ומאוד מתעלה        יינדו'מוי שוב' אייאש'ביינפרי ש

  ]חש לעזרת�: או[את העולמות מציל            אלוש מונדוש אקודיינדו
  למע� יבוא החיבור          קישי אייגה אאונאמיינטו    

  
  ת העולמות אתה תתק�א          'אראש'אדובטו מונדוש וש ל

  תתעלהמאוד למעלה           'יראש'ה שוב'ו אריב'מונג
  את כול� תאיר            אטודוש אלונבראראש    

  
  מנורה מאוד דולקת           מויי אינשינדידהינורהמ

  ללא הר' בלי מידה            די קונטינו שי� מידידה
  ש� מצויי� כל החיי�           ידה'אאי איש טודו לה ב    

  
  " של�שבתי"אקרוסטיכו� 



 

 

  ידק            114
  
  שבת קודש נראה        ייאמוש'באת קודיש נוש בש

  אשר לו אנו מצפי�את האדו�         ש]ו[אאיל שינייור קישפיראמ
  נהיה נגאלי�מהרה         פרישטו ריחמידוש שייאמוש    
  בידי אדוננו          פור מאנו די איל אדונינו    

  
  ברו� יהיה הבורא          ו שייא קריאדור'ינדיגב

  שישלח לנו חסד כזה        ור'אב'אנדי אטאל פקי מוש מ
  רו"לעול� לא יחסר או        ר"אלטה דישו או'נונקה לי פ    
  הינו המל� אדוננובוודאי הוא         שיירטו איליש איל ריי אדונינו    

  
  יביאו את בנו אל צידו      ו אשו לאדו'שו איזראיירא� )ט](ת[

  ישמעאל אגא היקר        ישמאעיל אגה פרישייאדו
  המעוטראדוננו           ו אינקורונאדואדוננ    
  הינו אדוננובוודאי הוא           שיירטו איליש אדונינו    

  
  ק האדו� נקרא"צדי         איל שינייור שייאמהק"דיצ

  בפי כל נשמה         אי� בוקה די טודה אלמה
  מתעטרת גבירה רמה        שי אינקורונה אלטה דאמה    
  ביד אדוננו          פור מאנו די איל אדונינו    

  
  יהיה האבברו�         ו שייא טאל פאדרי'דיגניב

  אמו] יד[גדול תניחנו ל        גרא� לו יאזיש אשו מאדרי
  לה למיילדתזכות גדולה         גרא� זיחוד איי טאל קומאדרי    
  את המל� אדוננו] יילדה[=שקבלה         ייו איל ריי אדונינו'קי ארישיב    

  
  כבר באה שעת גילה        ה איש אורה די אליגרייאי

  יבהיק אור יו�        ארישקה לוז דיל דייאאישקל
  באדוננו עלה          ייא'אי� אדונינו שוב    
  הינו אדוננובוודאי הוא           שיירטו איליש אדונינו    

  
  �"אזכור של ישמעאל אגא בנו של ש. "שבתי צבי"אקרוסטיכו� 

  
  



 

 

  יהק            115
  
  ורב כחאל גדול             דייו גראנדי פודירוזוא

  אשר את האדו� הוציא מ� הבור          דיל פוזוקאל שינייור קיטו 
  הניחועל הסלע           רי לה פינייה לו פוזו''שוב    
  נראהו ברוב עונג          ייאמוש קו� גרא� גוזו'לו ב    
  חי                חי      

  
  געה בבכי ]בר צילא: או [ברזילי          זילה שי מיטייו ייורארארב

   לא ראה בי�כי את האדו�         ידו אינלה מאר'קאל שינייור נו ב
  קול קוראשמע אחר כ�          אילגואיגו שינטייו אישקלאמאר    
  ]בגדיו[להחלי' כי הביאוהו           ירו� קי מודאר'קילו טרוש    
  חי                חי      

  
    עליו בו ביו� תעניתבליק          ייו איניל דייא טאניד'ישיבר

  ברזילי שהוא תלמידו] חכ�[=� 'ח          חא� בארזילה קי שו טאלמיד
  את למנצח לדוד            יד'איל מנציאח לידאב    
  הוא לפני ערביתקרא           יד'לו מילדו איל אנטיש די ארב    

  
  ב"הודו לאדוננו כי טו            ב"ודולי אדונינו קי טוה

  ב"שיהיה לנו במזל טו          ב"קי מוש שייא בשימא� טו
  ב"כי טו והכל אמרו          ב"ירו� קי טו'אי טודוש דיש    
  ב"את היו� הזה נעשה ליו� טו          ב"זימוש יו� טואיל דייא לו א    
  חי                חי      

  
  ל להזהרנשתד            ידאר'ירימוש די אקאבמ

  ומאוד להזכר            ו די אריקודראר'אי מונג
  כי הגיעו שני אדרי�            ינו שיני אדר'קי יה ב    
  הבטיח לתתכאשר           לוקי אקומיטייו אדי דאר    
  חי                חי      

  
  "אברה�"כו� אקרוסטי



 

 

  יוק          116
  

   נמלאי� זע� אודות גואלנוחכמי�    א� אייראנדו דיטראש דיל מואישטרו גואיל'חאחאמי� ב
  � מלכנו שהשכינה הינו הוא לטוב"ש    � מאלקינו קילה שיחינה איש איל אי פור ביי�"ש

  הוא לטוב לישראל הוא לטוב        איש פור ביי� די ישראיל אי פור ביי�
  

  ריבוא יהודי� כול� הולכי� היו אחריוששי�     א� דיטראש דיל'ודירייא טודוש איב'� די גבוישישי� ר
  �"ש              �"ש      

  לאזני המל�] הגיע[כה רב היה שמו הטוב עד כי     אמה בואינה קי אי� אויידוש דיל ריי'טאנטו חואי שו פ
  �"ש              �"ש      

  מל� מרגע שידע זאת שלח להביאוה    אי איל ריי דישקי לו שופו לו מאנדארה אה טראייר
  �"ש              �"ש      

  במבוא ליד השער השכינה נחה עליו      אלאנטראדה די לה פואירטה שיחינה פוזו איניל
  �"ש              �"ש      

  במבוא לארמו� המל� ק� אליו    אנטו אאיל'אלאנטראדה דיל פאלאשייו איל ריי שי אליב
  �"ש              �"ש      

  הפרווה ג� כ�מצנפת מעל ראשו ואת הסיר     י איל שו שאמור טאנביי�ישה א'קיטו טוקה די שו קאב
  �"ש              �"ש      

  ילווהוש זקיפי� ,קצב לו בו ביו� קצבה      אייא� קוניל'יס ב'י אל דייא קאפיג'איזו אוליפ
  �"ש              �"ש      

  ער� לו משתה שלח להביאו      לי איזיירה או� קונביטי לו מאנדארה אטראייר
  �"ש              �"ש      

  מעט את המל� כיבד] רק[הוא א� מעט החשיב זאת     לי איזיירה פוקה קואינטה אי פוקה אישטימה דיל ריי
  �"ש              �"ש      

  מאז ועד עתה טורח בעבור ישראל   אנדו פור ישראיל'אז'די אישטונשיש אשטה אגורה טראב
  �"ש              �"ש      

  ואת השכינה עמו נראה פניו מהרה      יאמוש שו קארה אילה שיחינה קוניל'פרישטו ב
  �"ש              �"ש      

  ולכל המאמיני� בו יגרו� קורת רוח לנפשות קודרות    שי קונטינטה אלמאש פריטאש אי טודוש קי קריי� איניל
  �"ש              �"ש      

  י הוא הגואל"י צב"שבת: פה אחד נאמרכולנו       י איש גואיל"י צב"טודוש דיגאמוש אאונה שבת
  
  17י ב "כת' ר
  15' עמ" מי� אש ואהבה" עיו� ברומנסה ב'ר
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  יזק          117
  
  י הוא גואל"י צב"שבת           י איש גואיל"י צב"בתש

  אי� עוד אחר כמוהו            נו איי אוטרו קומו איל
  יושיעהוא              ארה 'איל שאלב    
  בוודאי הוא הינו גואל          שיירטו איליש ריחמידור    

  
   ישרה הוא יעשהד"למ          ארה'איל פו 'אמיד דיריגל

  הוא הינו תוהו            קאבארהאיליש תוהו 
  חצי טהירו יתק�          ארה'מידייא טיהירה אדוב    
  בוודאי                שיירטו      

  
  מל� קדוש ומרומ�            יליח שאנטו אי אלטומ

  מאומה ממנו לא נחסר            אלטו'נאדה די איל נו� פ
  מכל טוב הוא השביע           ארטו'ביי� איל פדי טודו     
  בוודאי                שיירטו      

  
  א ולא אחר הינו"הו            וילו אחיר אילישא "וה

  סודו של זוגות            פאריששו שיקריטו די 
  הוא מתק� את המרכז          ה איל מירקיש'איל אדוב    
  בוודאי                שיירטו      

  
  שמו] ברו�[ברו� הוא ו          איל אי שו נומבריו 'ינדיגב

  כל העול� מאיר            טודול מונדו רילנוברי
  ק זרוע"הצדימ�           ק קי שינברי"דידי איל צ    
  בוודאי                שיירטו      

  
  � פליאות יפתח"נו            רירה'ו� פיליאוד אבנ

  הגאולה ישלי�          איל ריחמישייו� קונפלירה
  ר ראשו� לנו ית�"או           פרימירו מוש דארהז "לו    
  בוודאי                שיירטו      

  
  הוא� הגדול לבטח "י           לה גראנדי שיירטו�"אי

  תני� גדול מעופ' בו             בולה אינילטאני� גאדול



 

 

  מ� המקור זור� בו            דיל מיקור קורי איניל    
  בוודאי                שיירטו      

  
  א גבוהה שהיא בינה"ה           אלטה קי איש בינהי "ה

  תמיד היא מלאה          שיינפרי אילייא אישטה יינה
  כל טוב מש� נובע             דאיי מאנהטודו ביי�    
  בוודאי                שיירטו      

  
  ה"ו באמצע היא בי� י"ו        ה"אינמידייו איש בי� י' אב)'ב](ו[

  בוודאי הוא הויה          אייא'שיירטו איליש האב
  הינו אחד עימההוא           איליש איחאד קו� אילייא    
  בוודאי                שיירטו      

  
  א עכשיו"ת היא ה"דל            י אגורה"אליד איש הד

  תמיד היא מלאה          שטה יינהשיינפרי אילייא אי
   שיאיר לנוהוא           אלומברארהאיל קי מוש     
  בוודאי                שיירטו      

  
  הוא הינו גחלת ע� שלהבת          לאמה'בראזה קו� פואיש ה

  ' הינה הנשמה"אל            איש לה נישאמה' אליפ
  ה"סוד של ש� מ          ה"שיקריטו די לה שי� מ    
  בוודאי                שיירטו      

  
  "שלמה ב� יהודה"סטיכו� אקרו

  
  
  


