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2    
  ÈÓ'˘ È„ÂÏ'ÙÈ¯È 'Í¯·˘ ÈÓÏ·            יביראח'ש די מי' יריפ'לודי ש'מיב        

  
  Ï‡Â‚‰ È·ˆ È˙·˘'·ˆ „ÓÁÓ Ô‡�È"È ‚        י"ינא) מיהימיד ציב'י איל גואיל ג"י צב"בתש

  ÓÁÓ ÔËÏÂ˘ Ï‡¯˘È ¯Â‡ Â�È‰ ‡Â‰ ÈÎ·ˆ"È„       י"קי איליס אור די ישראיל שולטא) מיהימיד ציב
  Ï·˙Ï ‡· ˙Ó‡'·ˆ „ÓÁÓ ÌÈ�‡"È ‚     י"אני� מיהימיד ציב'יל ג'ינו איניל טיב'אימית ב  
  ÂÏÈˆ‡„ ‰�ÈÎ˘ Â�È‰ ‡Â‰'·ˆ „ÓÁÓ Ô‡�È"È˙ ‚     י"ינא) מיהימיד ציב'יחינה די אצילות ג'איליס ש  
  ת�      

  Â"ÈÎ„¯ÓÓ „ÏÂ� ı˘            ישא� נאשייו די מורדוחאייב
  ÂÒ ÁÈ˘Ó‰"„˘ Ì˘ „"È           י"י� שד'ד ש"ייאח סו'איל מיש
  '¯˜ ˘È¯·„ ÂÚÓ ‰            ריי אדונאיי'ימעו דיב'ראג ש  
  ÓÁÓ Ô‡�È"È„ ˆ·'‚                  ינא)'ג  

  
  ˙˘·Ú˘˙· „ÏÂ� È‰ ·‡·            'ביאב א'ישבי נאשייו בי טיש)ט](ת[

  Â‰ ‡Â‰˘ ÂÁÂÎ·"Â‡            ו"קו) שו קואח קי איש לה וא
  „ ˘ÂÒ Â�È‰ ‡Â‰ ÈÎ·Ë Ï            'קי איליס שיקריטו די טאב  
  ÓÁÓ ÌÈ�‡"È„ ˆ·'‚                  אני�'ג  

  
  כבר האיר העול� כולו             ה אלומברו טודול מונדוי

  כי תשעה באב בוטל            באלדו' אביאב'קי איל טיש
  שמו נמצא כא�             אייאדו'שו נומברי אקי פ  
  שולט� מחמט צבי            י"'שולטא) מיהימיט ציב  

  
   צדיק עשה ייחודצבי              י צאדיק איזו ייחוד'יבצ

  שמעשיו נפלאי� מאוד            לאאוד'אש מויי נפ'יג'קי שוש פ
  חסד אור הנחמות??             אחי חיסיד אור הניחמוד'ב  
  ÓÁÓ ÌÈ�‡"È„ ˆ·'‚                  אני�'ג  

  
  ברכה קדושה יחוד             ה ייחוד'אחה קידושירב

� ראשי תיבותיו"ש� ינו             שו ראשי תיבות)"שי� יינו  
  עשה שכינת אצילות            נה די עאצילותאיזו שיחי  
  שולט� מחמט צבי                שאלטא)  

  



 

 

  א הוא אחד"ו ה"א ו"ד ה"יו            יוד הי ואו הי איליש אונוי
  בבואו אל מלכותו              ינו אשו ריינו'קואנדו ב
  אמרו לו הנה טוב            ירו) אאיל איק בואינו'דיש  
  ÓÁÓ Ô‡�È"È„ ˆ·'‚                  ינא)'ג  

  
  משיח הוא אור הפני�             איש אור פאנאיי�יאח'ישמ
  פתח תורת שמי�            י מאיי�'רייו תוראת ש'אב

  משה שמעו� יצחק חיי�            מושי שמעו) יצחק חאיי�  
  ÓÁÓ ÌÈ�‡"È„ ˆ·'‚                  אני�'ג  

  על הרגליי�                      *אי) פייס     
  שמחה עשה לנו            ימחה איזו אמוזוטרושש

  מיני� דעו את�מא            וזוטרוש'יד ב'מאמיני� שאב
  מי שבר� לו נאמר            י ביראח אאיל דימוש'מיש  
  י"י צב"שבתעל               י"'י ציב"רי שבת'שוב  

  
  כבר ניעורה  עליזות             יה דישפירטו אליגרייאי

  ה"ושמו ש� הוי            אייא'י� האב'אישו נומברי ש
  פטיפייאיטבכתר עימו             ייא'טיפ'יקיתיר קוניל טיפ'ב  
  ÓÁÓ ÌÈ�‡"È„ ˆ·'‚                  גאני�  

  
  חכמה ית� לנו            חוחמה דארה אמוזוטרוס
  את השירה הזו נערו�            אישטי שירה אודרינומוש

  חייא יהודה עבדי�            וש'חייא יהודה טוש שיירב  
  שולט� מחמט צבי                 שולטא)  

  
  

  "צבי משיח שבתי"אקרוסטיכו�  א " י'ראה שירות סי
  .]צ.ב.י) [מל� העול�, מושל העול�(בא�  הא�'או ג) עול�(הא� 'ג=ינא�'ג

  במשות) טובה(ויהודה לוי ) זכרי(המשוררי� חייא אלבו מחברי השיר ה� 
  מכוונת אל קהל המתפללי� האמורי� לעמוד על רגליה� בהגיע קטע זה) על הרגליי�" (אי� פייס"ההוראה 

  
  
  
  
  



 

 

  רי" קאדיש די נפ3[ 
  
  יביראח'יש מאני די מ4
  
   תוראת חיסיד עאל לינורה5
  
  ] שיחינה די אצילות6
  
7                   7  

  Â�˙Ó˘� ÚÈ˘Â‰ ¯·Î            מאתינו'ייה אישקאפו ניש
]  

  
  
  
  
  
  
  
  

            [  
  ‡˙‰ ‰�ÂË"‰ ,ÛÙÂÚÓ ÌÈ ÛÂÚ Í·      י די לה מאר קי אבולאס'ה טו שוס אונה אב"'טוב

  ÌÈÙ�Î ‚ÂÊ ,ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÁÂÎÓ ˙Â¯‚Ò� Ô�È‡˘ ÌÈÙ�Î ‚ÂÊ      ייאח'דוס דוס אלאס קי נו שירא) די קואח דיל מיש
  ת�    ת�    
  ת�      

  )102' ז עמ"שיר פ, שירות' ר(
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  א"הודה והאמ� כי אי� עוד אלא הו      א"אטורגאראס אי קירייאס קי נו איי מאס אילא הו

  א"לא תמצא עוד אלא הוידוע תדע ותעבוד     א"איי) מאס אילא הו'יראס נו פ'ראס אי שירב'יר שאב'שאב
  ת�      

  א ושמו שה� אחד ואי� עוד בורא"הו       ישימו קי איס אונו אי אוטרו נו קרייאדור'א 0"הו
  א"אחר אי� עוד אלא הו: בוא וראה הב�      א"יראס אינטינדיראס אוטרו נו מאס אילא הו'י) אי ב'ב

  ת�      
  א כלל ישבור רעה שהיא סמאל בליעל"הוע�     אנטה מאל קי איס סאמאל ביליעאל'א קילאל קריב"קו) הו
  א"אי� עוד אלא הו: תמלאהו ותראהו תאמר      א"יראס דיראס נו מאס אילא הו'יראס אי לו ב'לו אינג

  ת�      
  א נמצא ולא נברא חלילה"א סתו� הו"הו      אייאדו נו) קרייאדו חאלילה'א פ"א שיראדו הו"הו

  א"אל תנסה אל תהגה אלא בהו, אל תשאל      א"הואס נו פינשאס מאס אילא 'נו דימאנדאס נו טי פריב
  ת�      

  א גוזר כ� ולא אחר"א המכי� הוא שבחי� הו"הו      א גוזאר כי) לו אחיר"אכי) הו'א שיב"י) הו"אכ"א אמ"הו
  א"אל תתיגע ואל תתעה אי� אל אלא הו      א"נו קאנשאראס אי נו ייראס איל דייו נו מאס אילא הו

  ת�      
  א ריבו� עולמי�"א אחרו� והו"א ראשו� והו"הו    א איס ריבו) עולמי�"איס אחרו) הוא "א איס ראצו) הו""הו

  א"קרא כתבי� וראה כי אי� עוד אלא הו    א"יראס נו מאס אילא הו'אי מילדאראס אישקריטוראס ב
  ת�      

  :אל פע� תדבר והכלל הינו זה, טובה    לאראס אי איל קילאל איס אישטו'אב'יזיס פ'ה מיל ב"טוב
  א"ועוד אחר לא תמצא אי� אלוה אלא הו      א"אייאראס לא אילאהי אילא הו'טרו מאס נו פאי או

  ת�    ת�    
  ת�      
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  הוגה לבי דבר טוב           פינשה מי קוראשו) קוזה בואינה
  דורש טובה ולא רעה לאיש          קיירי בונדאד אי נו מאל אה נינגונה

  מאש האהבה נמלא         הואיגו די איל אמור איס יינ'די פ  
  יומ� ולילה בוער בעבור האמונה          ה"י קימה פור לה אימונ'דייא נוג  
  ת�      

  אהבת האמונה כי רבה          ]ה'אמור די מי אמונה קי איס מונג[
  כמו הי� הגדול ורחב הידי�          ה'מו לה מאר לה גראנדי אי לה אנגקו

  י כמו לפידבתו� לב          ה'אינמי קוראשו) קומו או) אינטורג  
  יומ� ולילה בוער בעבור האמונה            י קימה פור לה אימונה'דייא נוג  
        ת�      

  אהבתי] ז�[=אפרסמו� דכיא ] נהר) [דעת(          ייא מי אמור]כ[ת האפארשימו) דא"דהע
  שוט את לבי שהוא הר המור          דונה על לבי קייס האר האמור'אראב

  אשו כנהר דינור          ר"ר דינו"ואיגו קומו איל נה'שו פ  
  יומ� ולילה בוער בעבור האמונה            י קימה פור לה אימונה'דייא נוג  
  ת�      

  שבעה ימי� א שבעה נהרות          שייטי מאריס אי טאנביי) שייטי רייוס
  ג� מי בראשית עמ�        אי טאנביי) אגואס די באראשית קו) אילייוס

  עת אות�ואהבתי גומ         אי מי אמור אינגולוטי אאילייאס  
  ]ולילה בוער בעבור האמונה[יומ�             דייא         
  ת�      

  כס וזהב ופניני� ותכשיטי�        וייאס'אי פירלאס אי לאס ג] ו[פלאתה אור
  כל הו� העול� עמ�          יר די איל מונדו קו) אילייאס'טודו אב
  לבי בז לה�           מי קוראסו) מינוספריסייא אאילייאס  
  ]לילה בוער בעבור האמונהו[יומ�             דייאה        
  ת�      

  אכול ושתה ותענוגות עול�     די איל מונדו] ישייוס'אי ב) [ישטייו'אישב(יר 'קומיר ביב
  מאומה ה� לעומתו כול�          רינטי די איל לו טודו'נאדה איס אי) פ

  באהבה זו נפשי נקשרה       ,י שי אטו'ש'ה נאפ"'רי איסטי אהב'שוב  
  ]ה בוער בעבור האמונהוליל[יומ�             דייאה        

  
  
  
  
  



 

 

  ת�      
  על אהבה זו חיה נשמתי          ה מי אלמה'רי איסטי אמור ביב'שוב

  באמת נקשרה במל� שלמה          ביאימית שי אטו קו) ריי שילימה
  ובלבבי היא להבה          ילאמה'אי אינמי קוראשו) איס אונה פ  
  ]ולילה בוער בעבור האמונה[יומ�             דייא        
  ת�      
  העול� הזה והעול� הבא          ייני'אישטי אי מונדו איל קי במונדו 
  על אהבה זו נשע�          רי אישטי אמור שי לי שושטייני'שוב

   ג� א� יהרגו� אי� אחר, טובה        מאטא) אוטרו נו טייני] י)[ו(ה שי ט"'טוב  
  יומ� ולילה בוער בעבור האמונה          י קימה פור לה אימונה'דיא אי נוג  
  ת�    ת�    
  ת�      

  )40' ז עמ"שיר י, שירות' ר(
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  שלמה צבי שבתי) ?(אסתר טיפה שדי וזוג      י"י שבת"'י אופאר שאלמה ציב"איסתיר תיפאח שד
  ]צדקנו צבי שבתי' וזה שמו ה[          ]י"י שבת"'צידקינו ציב' יזי שימו ה'ב[

  ת�      
  ! צבי ירושלי� מאבי צבי אצילותאר        י אצילות'י ציב'י ירושאלאיי� מיאב'אירי� ציב

  כח כתר עליו� ש� טוב טוביה צבי שבתי      י"י שבת"'ייא ציב'טופ' קואח קיתיר עילייו) שי� טופ
  ת�      

  צדיקי� יבואו בו' זה השער לה        אובו' זיי חאשיאיר לאדונאיי צאדיקי� ייאב
  בי שבתיאשת חיל עטרת בעלה צ       י"י שבת"'ית חאאיל אטארית בי עאלה ציב'איש

  ת�      
  'נפש וגו לבוש הכל נגלה כבוד ה        יהוהוד 'לי בוס הי קול ניגלה קאב'יס אוגופ'ניפ
  וראו כל בשר כי פי צבי שבתי      י"י שבת"'קיפי צב' ראעו קול באשאר ייאחדאב'ב

  ת�      
  אמר אוי מי יחיה משמו אל מבלעדי        אמאר אויימי יהי מושומו אייל מיבאלאדאיי

  ולא אחר אמת גואל צבי שבתי        י"י שבת"'ית גואיל מילי- ציבלואחיר אימ'ב
  ת�      

  וייפ� כה וכה וירא כי אי� איש עמו      ]מו[אי' אייאר קי איי) איש'יכה ב'י) כה ב'אייאפ'ב
  אמרו עלי עד כי יבוא שילה צבי שבתי        י"י  שבת"'ילה ציב'ו ש'אמרו עאלאי עאד קי ייב

  ת�      
   ת� ונשל� שבח לאל בורא עול�טובה      יבא ליאייל בורי עולא�'ינישלא� ש'ה תא� ב"'טוב

  ברו� יהא שמו גואל צבי שבתי        י"י שבת"'ו שייא שו נומברי גואיל ציב'בינדיג
  ת�    ת�    
  ת�      

  )34' ב עמ"שיר י, שירות' ר(
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  לו חשב האד� אנה הוא הול�          ה'שי פינשה איל אומברי אה אדונדי ב
  מיד בעבור האמונה היה נהרג          ה'י מיזמו פור אימונה מאטאבאש

  ומכל רעה היה מדיר מחשבתו       ה'ה טיראב'אי די טודו מאל שו מאחשאב  
  .מיד בעבור האמונה היה נות� חייו          ה'אשי מיזמו פור אימונה מאטאב  
  ת�      

  על דבר לא היה מבקש להתענג          ישייו'נאדה נו קירייאה שיאיר אינב
  נרתע היה מיד מכל הנאה          ה אשי מיזמו די רישייו'אי טיראב
  לו ידע האד� את מחיר�        ]ייו[י איל אומברי אשו פיריש'אי שי שאב  
  .מיד בעבור האמונה היה נות� חייו                  פור  
  ת�      

  התענג בטיולי�,  אכול ושתה         ישייאר אי) פאשיאוש'יר אלב'קומיר ביב
  מאו� הינ� וריקי� ה� כול�          אזייוס'וס שו) בנאדה אילייוס אי טוד

  לו חשב כי אי� בה� כל תועלת       ו די אילייוס'יג'שי פינשארה נו איי פורב  
  .מיד בעבור האמונה היה נות� חייו                  אשי  
  ת�      

  ]          [      ]דו             [
  נמצא]      �[מקו]  [          ]אייאדו['פ]    ר[לוגא]  [

  לו חשב לש� מה נברא          ,קריאדוואי 'סי פינסארה פורקי פ  
  .מיד בעבור האמונה היה נות� חייו          ה'אשי מיזמו פור אימונה מאטאב  
  ת�      

  :מ� הראוי לשאול את האד�, בודאי          ואדאי אדי דימאנדאר די איל אומברי
  ?הידעת את האלהי� והידעת את שמו        טו נומברי' יש'אאיל דייו אי שאב' יש'סאב

  לו חשב לא היה בוש תמיד        ירגואינשאר שיינפרי'ו אה בנ, סי פינסה  
  .מיד בעבור האמונה היה נות� את חייו                אשי  
  ת�      

  כמו צל חולפי� הימי�          קומו לה שולומברה פאשא) לוס דייאס
  .כי ה� ריקני�, אי� ב� דבר          ואירו) באלדייאס'נו איי אאילייוס קי פ

  לו חשב כי בכ� רק מכאובי�          אסשי פינשה קי אזי אשי מאנזיי  
  .מיד בעבור האמונה היה נות� חייו                  אשי  
  ת�      

  
  
  
  



 

 

  גלוי כי מאו� הוא העול� הזה          יירטו נאדה איס אישטי מונדו'דיסקוב
  בחט] יבוא[מות האד�           מואירטי די איל אומברי אי) או) פונטו

  כי זה ק! כל דברלו חשב           ו די טודו'שי פינשה קי שירה קאב  
  .מיד בעבור האמונה היה נות� חייו                  אשי  
  ת�      

  כבד לב לא ישמע            פיזגאדו די קוראשו) נו שי אויי
  בשל רעתו את עצמו הוא מחריב          פור שו מאלדאד אשי מיזמו דיסטראיי

   לא היה נמלט טובהמ, לו חשב            ואי'ה נו שי פ"סי פינשארה די טוב
  .מיד בעבור האמונה היה נות� חייו         ה'פור אמונה מאטאבאשי מיזמו   

  ת�    ת�     
 ת�   



  

  

      גאזיל על האמונה
 

,ל8 ָח7ַב  0ֶ) 4ָד� 4ָנה 3ָָניו  
,ַעל ָהֱאמ8ָנה 4ז ָמַסר ֶאת ַח9ָיו  

 ִמָ=ל ַרע 4ז ָעַקר ֶאת ַמְח7ְב;ָתיו
  .ַעל ָהֱאמ8ָנה 4ז ָמַסר ֶאת ַח9ָיו  
  

  ,@8ִגי� לֹא ָהָיה ְמַח�8773ֵ ִע
  ,0ְָכל ֲהָנא;ת ָהָיה 4ז מ;ֵאס

  לֹא ָהָיה ְמַהBֵס, ל8 ָיַדע ְמִחיָר�
  .ַעל ָהֱאמ8ָנה 4ז ָמַסר ֶאת ַח9ָיו  
  

  , ִע@8ֵגי ִט89ִלי�, 4כֹל ְו7ָתֹה
7Cֲָהָבִלי�, ֵאי) 0ֶָה�, ַמ �DָE=.  

  ,� מ;ִעיִלי�ל8 ָח7ַב ִ=י ָ=ל ֵאDֶה ֵאיָנ
  .ַעל ָהֱאמ8ָנה 4ז ָמַסר ֶאת ַח9ָיו  

   
]          [  
]          [  

  ל8 ָח7ַב ַעל ָמה ְוָלCָה ִנְבָרא
  .ַעל ָהֱאמ8ָנה 4ז ָמַסר ֶאת ַח9ָיו  
  
  
  
  



 

 

  :ָרא8י ִ=י ִיFֵָאל ָה4ָד�, 4ֵכ)
  ?ֶאת 7ְמ; ָהֶנְעָל�, ֲהֵתַדע ֶאת ָהֵאל

  ,0;7 ַעד ע;ָל�ל8 ָהָגה 0ְָכְ- לֹא ָהָיה 
  .ַעל ָהֱאמ8ָנה 4ז ָמַסר ֶאת ַח9ָיו  
  

  ,ְ=מ; ֵצל ע;ֵבר ח;ְלִפי� ַה9ִָמי�
  .ֲערCִEי�, ֵריִקי�, Iָָבר ֵאי) 0ֶָה�

  ,ל8 ָח7ַב ַעד ָמה ִיְהי8 ֲעגCִEי�
  .ַעל ָהֱאמ8ָנה 4ז ָמַסר ֶאת ַח9ָיו  
  

  ,Jְל8ָיה ִויד8ָעה ַהְבל8ת ָהע;ָל�
  ,ְמִחי ֶרַגע ֶאָחד 0ָא מ;ת ָה4ָד�0ִ

�Kְָוִנְס �Lֵל8 ָח7ַב ִ=י ַעל =ֹל 0ָא ַה,  
  .ַעל ָהֱאמ8ָנה 4ז ָמַסר ֶאת ַח9ָיו  
  

  ,לֹא ַיְק7ִיב, ְ=ַבד ֵלב ְו4ט�8 לֹא ִי7ְַמע
  , 0ְֶשל ָרָעת; ֶאת ַח9ָיו ה8א ַמְחִריב

  ,ְרִהיב לֹא ִהה"01ָב ָלנ8ס ִמMל8 ָח7ַב 
  .ַעל ָהֱאמ8ָנה 4ז ָמַסר ֶאת ַח9ָיו

  
כל הזכויות שמורות, תרג� אבנר פר!        
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  עיני ראתה אור אחד              ידו לוז אונה'ו ב'מי אוז
  הוא הינו שרש אמונה              איליס ראייז די אימונה

  קריאנפשי בעבורו קיש קיש           שונה' קיש' שי פור איל קיש'נאפ  
  הוא הינו שרש אמונה             איליש  ראייז די אימונה  
  ת�    

  ע! חיי� ממנו צמח            איש חאיי� די איל קרישייו
  ארבעה עולמות ממנו נולדו            קואטרו מונדוס די איל נאשייו

  הכל ממנו זרח            טודו די איל אישקלארישייו  
  הוא הינו שרש אמונה                  איליס  
  ת�    

  מאי� סו עד המלכות          פ אשטה איל מאלחוד") סו"די אי
  חמישי� העולמות            שינקואינטה לאש עולאמוד

  עליו נותני� עדות, באמת            ביאימית פור איל דא) אידוד  
  הוא הינו שרש אמונה                  איליס  
  ת�    

  
  )36' ד עמ"שיר י, שירות' ר(



  

  

  ה"אינטרה אינלה מאר די אהב 13
  
  )47'  עמה"שיר כ, שירות' ר(



  

  

14   
    אמושטראנשה די אימונה  

  
]        [          ]      [  
]        [          ]      [  

  ]        [          ]      [  
  אל תו� הדג נכנס יונה            י אינטרו ייונה'איניל פיש  
  ת�    

  אחר כ� דג, דגה היה            אירה דאגה דישפואיס דאג
  ג"ובו בטלו תרי          ]ג"תרי[אי איניל שי באלדו טירייאג 

  כדי לפתוח דת חסד חג            יר ליי די מירשיד חאגר'פור אב  
  אל תו� הדג נכנס יונה                  איניל  
  ת�    

  בדגה רמז ר�             אינלה דאגה רימיז אלטו
  היא פרעה מל� מצרי�            טו'איש פארעה ריי די אייפ

  כמו משה השתעבד            טו'פ'קומו מושי שי שוג  
  אל תו� הדג נכנס יונה                  איניל  
  ת�    

  גואל כ� נפל אמת            אנשי קאייו אימית גואיל
  אל תו� סמאל            די דיינטרו די איל שאמאאיל

  חוק חקק נאמר בעבורו            ו פור איל'חוק חאגאק טי דיש  
  אל תו� הדג נכנס יונה                  איניל  
  ת�    
  ולא מצא מנוח            ולגאנשה'אייו לה פ'אי נו פ

  ד עלות השכינהע            יחינה שי אלשה'אשטה ש
  לרומ� קדושה            פארה שונאלשאר קידושה  
  אל תו� הדג נכנס יונה                  איניל  
  ת�    

  כמו נשמה היורדת              ה'קומו אלמה קי אבאש
  ונשבית בתו� הקליפה          ה אינלה מילשה'אי קאטיב

  לכ� החטא גור�            שה'אאישטו פיקאדו קאב  
  נהאל תו� הדג נכנס יו                  איניל  
  ת�    

  
  
  



 

 

  יונה שלח יונה              ייונה אינבייו פאלונבה
  נאמנה ותמה היא            ניאיימא) איש אי פריניזמה

  ורמז היא לנשמה            אמה'אי איס רומיז די ניש  
  אל תו� הדג נכנס יונה                  איניל  
  ת�    

  בשל הסערות            ורטונאס'פור מודרי דילוש פ
  קרא מ� המעיי�            ייאמו די שוס אישטינטינאס

  עד אשר בתו� הסערות            ורטונאס'אשטה איניל פור פ  
  אל תו� הדג נכנס יונה            י אינטרו ייונה'איניל פיש  
  ת�    ת�  
  ת�    

  
  

  ÂÓ˘ (‡ „ÂÓÚ ÁÓ Û„ ÁÏ˘· ˙˘¯Ù˙(Í¯Î ¯‰ÂÊ · , והדגה אשר ביאור מתה) שמות ז(בקדמיתא דג והשתא דגה כמה דאת אמר 
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  דוד ב� ישי שכינה; ונפתח איל� אחד      יחינה'ד בי) ישאיי ש"רייו אילא) אונה דו'י אבא

  דוד ב� ישי שכינה, וביטל את השבוע      יחינה'ד בי) ישאיי ש"אי באלדו אלה שימאנה דו
  ת�    

  יהוהי� 'י ש'איהיי איהב
  ייא'קו) סא- ליטראס קי שי ב

  הוע! חיי� הינ          ידאש אילייא'ול די ב'אי ארב  
  דוד ב� ישי שכינה           יחינה'ד בי) ישאיי ש"דו  
  ת�    
 אחת סוד ע! חיי�"אל            סוד איצ חאיי�' או) אליפ  

  ומימיה מי� חיי�            אי שוס אגואס מאיי� חאיי�
  פתח אלהי� חיי�             רייו אילוהי� חאיי�'אב  
  ]ב� ישי שכינה[דוד                   ד"דו  
  ת�    

  קבלנו חוקה אחת              ימוס אונה הוקה'ריציב
  מצויי� אנו בסוכה הזו            אישטאמוס אי) אישטי סוקה

  5ָתח את המצנפתטובה             רייו לה טוקה'ה אב"טוב  
  דוד ב� ישי שכינה            יחינה'י) ישאיי ש'ד ב"דו  
  ת�    ת�  
  ת�    



  

  

  ה' גאזיל די אהב16
  

  האהבה ראיתי שני נאהבי�נכנסתי בי�       ידי דוש נאמוראדוש'אינטרי אי) מאר די איל אמור ב
  קשורי� זה בזה היו מאוחדי� עד למאוד        אטאדו אונו קו) אוטרו אירא) מויי אאונאדוש

  
  אברה� מיכאל קרדוזו ומור שבתי צבי       י'י ציב"רא� מיחאאיל קארדושו אי מור שבת'אב

  ה� באהבת נצח ומאוד נאהבי�      אישטא) קו) אמור די שיינפרי אי מויי אקרינשייאדוש
  ת�      

  אהבה באהבה התחברה השלימה ש� הויה        יהוהי� 'ונטו קונפלייו ש'ה אג"ה ביאחב"אחב
  )השני�(קשה היה להיות אחד והתחברו       ונטאדוש'ואירו) אג'ואירטי אירה פור שיר אונו פ'פ
  

  ומימיו ה� אש לוהטת        ואירטי'ואיגו פ'אי לאש אגואש די אישטי איש פ
  הנשרפי� בה אושרו עד מאוד       ינטוראדוש'ל לו ביי) אבאילייוש קי קימארו) איני

  ת�      
  ד ביושר"ה העולה לשלש עשרה היא אח"אהב      י איש אונו אונישטידאד'ה קי אי)פורטה טריג"אחב

  )עוד(ואלה שהיו כאחד לא ייפרדו         אי קי שירא) קומו אונו נו שייא) אפארטאדוש
  

  מאחר שבאת בתו� י� האהבה, טובה    אר די איל אמורטיש אינלה מ]ש)[ר(ה שיינדו קי אינטרא"טוב
  )תימנה במספר�(=השר ואל תצא תהיה כאחד הבחירי�        קימה אינו שאלגה שיראש אונו דילוש קונטאדוש

  ת�    ת�    
  ת�      



  

  

   גאזל של אהבה    
  

  ָרִאיִתי 7ְֵני ֶנֱאָהִבי�, 0ָאִתי 0ְת;ְ- ַי� ָהNֲהָבה
N0ְ ד;ָלהְק87ִרי� ֶזה 0ֶָזהJְ 8ת ְמא;דIְח.  

  
  Nְבָרָה� ִמיָכֵאל ַקְרד;ז; 8מ;ר 0ְ7ַַתי ְצִבי

  .N0ְֲהַבת ֶנַצח ִהָ@� 8ְבִח0ָה ַנֲעָלה
  

  ה"ה ִהְתַח0ְָרה ְל�7ֵ ֲהָוָי"ה N0ְֲהָב"Nֲהָב
  .ַעל ֵ=) ִח80ָר� ָעָלה, ָק7ֶה ָהָיה ֶאָחד ִלְהי;ת

  
  ,� ֵא7 ְמא;ד ל;ֲהָטה8ֵמי ַה�9ָ ַהOֶה ִהָ@

Fְר8 0ְרֹב א7ֶר ְוִגיָלה Eא P0ָ ָרִפי�Qְ@ִַה.  
  

  ד 0ְי7ֶר"ל ִהיא ֶאָח"ד גימ"ה ָהע;ָלה יו"Nֲהָב
  .לֹא Kְֵהא Nְח8Iָת� 0ְֵטָלה, 8ִמי 9ִ7ְֶהי8 ְלֶאָחד

  
  ֵמNַחר 0ָ7ֶאָת 0ְמ; ָי� ָהNֲהָבה! ה"ט0ָב

  .0ְת;ְ- ַה0ְִחיִרי� ִנ7ְָמְתָ- ְ=ל8ָלה; ֵצאNל Kֵ, ִהSֵָר.
  

כל הזכויות שמורות, תרג� אבנר פר!        



  

  

   גאזיל17
  
  ]אור הגנוז בלוב� המחשו[        ]        וסנאור חא[
]          [        ]  ]אצילי קדשו לו רוח� יכסו

  ]        [          ]  ]איש על דגלו כסו יכסו
  קות חוט זוהר אינסולת          פ") סו"ת חוד זוחר אי"א'ליתי קב  
  ת�    

  נטע שעשועי� ש� אצלו אמו�          לו אמו)'� איש"ניטאח שאשועי� שא
  שובע צחצחות גנזי המטמו�          אח שאח שאחוד גינזי אמאמו)'שוב

  נוצר עולמי� וכל ההמו�          יקול איאה אמא)'נושיר אולאמי� ב  
  מו�לכל שכל ולכל אד� קד          )"� קדמו"ליקול שיחול אולקול אד  
  ת�      

  יצק אדני� ש� במרומי�          � בא� רומי�"� שא"חשאק אדאני
  ראשי עמודי� ושבעה קיימי�          ה קאיימי�'ישיב'ראשי אמודי� ב

  ב� נכו� כיסא מלכות עולמי�          בא� נאחו� קיש מאלחות עולאמי�  
  איווה למושב לו עתיק יומי�            עתיק ייומי)' ה לימו שאב'איב  
  ת�    ת�    

  ת�     
  

ÈÒ ˙Â¯È˘ ‰‡¯ 'Ï˜"Ê ;¯ Ï˘ Â¯È˘ ˙ÏÈÁ˙ Ì‡ ÈÎ È‡˙·˘ ¯È˘ Â��È‡ ‰Ê ' ˙ÂÎÊ ‰˘Ó)Ó¯"Ê (˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ÍÂ˙· ÌÈ¯Â„ÈÒ· ÒÙ„�‰  
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  באהבה צוה לנו הגואל אמונה        קוניל אמור אינקומינדו גואיל אנוס אימונה
   מאמריו באמונהביראה שמעו את      אס או) אימונה'קוניל טימור שינטירידיס שוס דיג

  הוא ההפ� מחפצו ורע קשה        ילונטאד'יז די שו ב'חואירטה מאלה איס אריב
  בואו שמעו המאמיני� כי קדושה אמונתו        יניד אוייד לוס מאמיני� קי שאנטו שו אימונה'ב

  ת�      
  באהבה תקבלו את דברי מאמרו      ה'לאס די שו דיג'יראס אה אב'קוניל אמור רישיב

  המבי� והיודע זאת בודאי יבור�      ה'י ואדאיי איליס בינדיג'אי לו שאבקי) אינטיינדי 
  לשוני עט סופר מהיר אמר גואל צדקנו        יר מאייר אמאר גואיל צידקינו'לישוני עיד סופ

  ת� דעת� האמונה רחבה היא כי�      ה'מיטי מיינטי איס אימונה קומו לה מאר לה אנג
  ת�      

  ,עמו תעבוד ללמוד אמונה        אימונהירידיס פור אינביזאר 'קוניל שירב
  תקבל אמונה, אמר מלומד ונבו�        יראס אימונה'ייו אינטינדידו רישיב'ו שאב'דיש

  ולא תהי כפרד להוותר בלי להבי�      אי נו שייאס קומו מולו פור קידאר שי) אינטינדיר
  אמונה)  בלזכות(באת לעול� כדי להשיג         ינישטיס טו אאיל מונדו פארה גאנאר אימונה'ב

  ת�      
  ה"באהבה 68ֵחז אלה ה� ימי אמיר        קוניל אמור אפאנייאטי איס דייאס די אמירה

  ה"במאמרי אמיר, בענגו תתענג       אס די אמירה'ישייטי אה דיג'ישייו אלב'קונשו ב
  
  
  

  ):תהלי� פרק מה(רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למל� לשוני עט סופר מהיר 
  :� הוצק ח� בשפתותי� על כ� ברכ� אלהי� לעול�יפיפית מבני אד)  ג(
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  ד"ה אחת עולה אח"אהב            ה אי) פורטה איחאד"'או) אחב
  שתהא ע� הרבה יד              ו ייאד'קי שייא קו) מונג

  מלבד זאת אי� טובה            מאס די אישטו נו איי בונדאד  
  ת האמתהיא אמונ            ירדאד'איס אימונה די לה ב  
  ת�    
  ה"ה ה� ש� הוי"שתי אהב            יהוהי� 'ה איס ש"'דוס אחב

  בודאי אחד הוא עימה            ואדאיי אונו איל קו) אילייא
  ציווה כי כ� יהי              אינקומינדו אנשי שייה  
  היא אמונת האמת            ידראד'איס אימונה די לה ב  
  ת�    

  ל "ה עולה ט"שלוש אהב    ]39=טל[    ה טאל לי אינפורטה"'טריס אחב
  אל יהיה כל מחסור             אלטה'נו שייא נינגונה פ

  ו וי9ביע"ימלא יה      ]להFביע[    ארטה'ו אי אפ"י יה'אינג  
  ]אמונת האמת[היא               איס      
  ת�    

�"ה עולות ב"ארבע אהב     ]52=ב)[      ה אינפורטה בא)"'קואטרו אחב  
  המכפלה סימ� טוב            האמאחפילה בואי) שימא)

  כאחד ה� מתאחדות              ונטא)'ו אונו שי אגקומ  
  ]אמונת האמת[היא               איס      
  ת�    

  י ה�"ה אדנ"חמש אהב            ה אדוני איס"'שינקו אחב
  הש� במילואו הוא             ידו איס'י� בואל אינג'א ש"ה

  רפואת הקדיש              מיליזינה די איל קאדיס  
  ]אמונת האמת[היא               איס      
  ת�    

  ות"ה שלוש הוי"שש אהב           אייודיהוהה איס טריס "'אחב' שיש
  ה ה� סופי תיבות"ג מ"ס            וד'י טוב'ה שוס סופ"ג מ"    ס

  מבטל כח חטאות               באלדה קואח די חאדוד  
  ]אמונת האמת[היא               איס      
  ת�    

  
  
  
  



 

 

�"ה הוא אמ"שבע אהב            ])"קי איס אמ[ה "'שייטי אחב  
  צינור עתיקא פותחות            ]רי)'בא[שיבוד די עאתיקא 

  בסוכה מתכסות            רי)'איניל סוקו שי אינקוב  
  ]אמונת האמת[היא               איס      
  ת�    

  ה ארבעה שמות"שמונה אהב            ה ארבה שימוד"'ו אחב'אוג
  א אותיות"מלבוש ע� רל            מאלבוז קו) בילה אותיות

  דותלובשות באותה אח            ישטי) קו) אקיל אחאדוד'ב  
  ]אמונת האמת[היא               איס      
  ת�    
  ה ע� כוללי�"תשע אהב            ה קו) קולילי�"'י אחב'מואיב

  ה� אדוני הוא אלהי�            א אילוהי�"איש אדונאיי הו
  הוא יסוד הבנייני�            איס ייסוד די לוס בינייאני�  
  ]אמונת האמת[היא               איס      
  ת�    

  ה"ה חמש הוי"ר אהבעש            יהוהה שינקו "'דייס אחב
  סמאל יושבר עימה            אנטה קונילייא'סאמאל קריב

  האמינו בראיה הזו            וס קו) אישטי ראייא'קרייאדב  
  ]אמונת האמת[היא               איס      
  ת�    
  א� תמלא עשר אותיות            יראס דייס ליטרה איס'שי אינג

  מראשיתו יוצא עשר            די שו פרישיפייו שאלי דייש
  ב"בסופי התיבות הוא טו            איס' ו די ליטראס טוב'די קאב  
  ]אמונת האמת[היא               איס      
  ת�    

  
  ש"! אתב"אדוני ש              ש"ת ב"� א"אדונאיי ש

  � מהלל אחריו"באלב            ה דיטראס'אי) אלבא� אלאב
  ק יהיו שלושי� אוקאס"באי            אי) איאק שייא טרינטה אוקאס  
  ]אמתאמונת ה[היא               איס      
  ת�    

  א� ישלי� עשר אהבות            שי קונפלירה לאס דיס אמור
  שיהיה כשיעורו              קי שייא קומו שו שיעור

  בזאת בא הגואל            ייני ריחמידור'קו) אישטו ב  
  ]אמונת האמת[היא               איס      
  ת�    



 

 

  כבר נשלמו עשר אהבות            ה"'ייה קונפליייו דייס אחב
  בזמ� של סימ� אהוה            האי) טיינפו די שימא) אהו

  טובהבאמת באמונה             ה"ביאימית ביאימונה טוב  
  היא אמונת האמת            ידראד'איש אימונה די לה ב  
  ת�    ת�  
  ת�    

  
ÈÒ ˙Â¯È˘ ‰‡¯ 'È" Ê  
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  !"א למלכי� המל� ש"את ההרומ�           �"שו) אלשו אה הי אלוס רייאיש ריי ש
  !"דרש בתורה  כולה היא ש          �"ו איס שדארשו אלה ליי אינטוד

  בחכמה חכ� תיקונו מאוד ת� תיק� כול�      ו קולא�'ביחוחמה חאחא� שו טיקו) מויי טא� אדוב
  יסוד העול� גואל צדיק מל� שבתי צבי        י"'י ציב"יסוד האעולא� גואיל צאדיק ריי שבת

  ת�      
  חסד חסד של חסד פתח  תורת        רייו אימור'תוראת חיסיד מירסיד די מירסיד אב

  עשה עטרת צבי שולט� מל� שבתי צבי        י"'י ציב"י שולטא) ריי שבת'יזו עאטירית ציב'פ
  ת�      

  תיק� שורש הראה קודש עשהו מקדיש        ו שוריס אמושטרו קודיס לי איזו מאגדיס'אדוב
   שבתיבי� האורות ש� שדי מל� צבי      י"'י ציב"י ריי שבת"י� שד'אינטרי לאס לוזיס איל ש

  ת�      
  אמר המל� אמת הוא הינו חסדוזרח         ידראד איליס שו בונדאד'ו ריי ב'רילומברו דיש

  וקדושת צדקנו מל� צבי שבתי        י"'י ציב"אישו שאנטידאד די צידקינו ריי שבת
  ת�      

  מאציל השכל הנהגת הגואל שערי יובל        יל'ו די גואיל שעארי ייוב'מאשיל השיחיל ריז
   המל� שבתי צבי)?(הודיענואמונתו        י"'י ציב" איל ריי שבת)?(אודיאנול אימונה די אי

  ת�      
   מעצמו המ� שלו טלידע את אלהי� בודאי        שופו אאיל דייו ואדאיי די שוייו שו מא) רושייו

  לדורו נת� המשיח מל� שבתי צבי        י"'י ציב"אשו דור לי דייו איל מישייאח ריי שבת
  ת�      

  נער ישראל אהב גואל עימו נאמ�        ייל'מו גואיל קו) איל איש פנאעאר ישראיל א
  תיקונו עימו מאלהינו המל� שבתי צבי        י"'י ציב"שו טיקו) קוניל מאלקינו איל ריי שבת

  ת�      
  תיק� בניי� יודע עניינו ודאי קניינו      אדאיי שו קינייא)'י שו אינייא) ב'ו בינייא) שאב'אדוב
   הוא דיי� צבי שולט� מל� שבתי צביזכרי       י"'י ציב"י שולטא) ריי שבת"'י איס דאייא) ציב"זכר

  ת�    ת�    
  ת�     
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  צדיק אלא בעזרת�אינ�  )?(כינוי�        ושטו שינו קו) טו אייודה' גשנו) שו) ?(טו אטיטו
  א אמונה תמצהעזרת� עימ ה קדוש� היא "שי      אייאס אימונה' שאנטו טו אייודה קוניל פששי) אי

  
  דר� עול� הבא אינה כשכל�        קאמינו די אולא� אבה נו איס קומו טו שיחיל

  אמונהמנאמ� אחד של בוא נא ולמד          די אימונה י) אטי אי) ביזאטי די או) ניימא)'ב
  

  בו תחזיק כדי להיות קדוש בבבית הקדושה      אנייא פור שיר שאנטו אי) קאזה די שאנטידאדפקו) א
  י אומר ומבר� הוא אדו� האמונה"זכר         בינדיזי איש פאטרו) די אימונהי דיזי אי"זכר

  ת�    ת�    
  ת�     
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   לשוני כבדההיו�         ]פישגאדה [=אויי מי לואינגה פישקאדה
  אלי אלי רח� נא             מי דייו מי דייו אפייאדה

  ופי החתו� מאוד            אי מי בוקה מויי שיראדה  
  אלי אלי רח� נא             דייו אפייאדהמי דייו מי   
  ת�    

  אינ� הולכי� בהנהגה              ו'איל ריגנו שי אנדא) א
  אינ� מקשיבי� בתבונה              ו'אי נו שיינטי) קו) שיג

  איש איש בעניינו              ו'ג'קאדה אונה אשו פי  
  ]אלי רח� נא[אלי                   מי דייו  
  ת�    

  כחהצדק נש            ידאדו'ושטידאד אולב'לה ג
  זור� והשקר             אי מינטירה שיקוריינדו

  תיקו� אחד לא נותר              נינגו) טיקו) נו) קידאדו  
  ]אלי רח� נא[אלי                   מי דייו  
  ת�    

  מאמר הגואל נעזב              ו די גואיל דישאדה'דיג
  אלי אלי רח� נא             מי דייו מי דייו אפייאדה

  מת נסוגומ� הא            ידראד איש טורנאדה'די לה ב  
  ]אלי רח� נא[אלי                   מי דייו  
  ת�    

  נותרנו באפלה            קידאמוס אי) אישקורידאד
  באה עלינו רעה גדולה            ו מאלדאד'ינו אנוס מונג'ב

  להאיר בבהירות            פור אלומבראר קו) קלארידאד  
  ]אלי רח� נא[אלי                   מי דייו  
  ת�    

  רת� נעזבתתו            אדה'לה ליי טוייא איש דיש
  חוקיה אינ� מקויימי�            ירמאדה'ואירוס נו) אפ'שוס פ

  הרשעות כבדה מאוד            לה מאלישייא מויי פישגאדה  
  ]אלי רח� נא[אלי                   מי דייו  
  ת�    

  
  איש איש ראש אחד            ישה'קאדה אונו או) קאב

  אי� בה� בושה             ירגואינשה'ייוש בנו) אינ
  בעניי� רע מתעורר            דישפירטהו מויי 'אי) מאל איג  



 

 

  ]אלי רח� נא[אלי                   מי דייו  
  ת�    

  כל אחת חילקה            קאדה אונה אישפארטיירו)
  את אשר בחרו            ירו)'לוקי אילייוש אישקוג

  ראשיה� לא הסבו            ישאס נו) טורנארו)'שוס קאב  
  ]אלי רח� נא[אלי                   מי דייו  
  ת�    

  כולנו נותרי� ברעה             מאלדאדטודוס קידאמוס אי)
  נטשתנו הטובה            אי טירו די נוס לה בונדאד

    לעשותנו אחווה            פור אזירמוס שו אירמאנדאד  
  ]אלי רח� נא[אלי                   מי דייו  
  ת�    

  הראנו שעה טובה            אמושטראמוס בואי) אורה
  ה"אמירהיא אמונת               איש אימונה די אמירה

  :לב זכרי בוכה              י ייורה"זכרקוראצו) די   
  אלי אלי רח� נא             מי דייו מי דייו אפייאדה  
  ת�    ת�  

  ת�   
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  רח�' אתה ה, היו� לבי חתו�         אפייאדה'ה טו/  אויי מי קוראשו) איס שיראדה
  רח�' האתה , מטובת� היו� בטלה      אדונאיי אפייאדהטו /  די ביי) טוייא אויי באלדאדה

  ת�    
   לדעת מה יוכל,לבי בוער      יר קי פואידי'פארה שאב/  יינדי שי מי קוראצו) אי)

  רח�' אתה ה, אלוהי עשה כי יבי�      טו אדונאיי אפייאדה/  טיינדי אשטו אי)'פ מי דייו
  ,ת�    

   את חטאיו זוכר,לבי היו� בוכה       שוס פיקאדוס ריקודראנדו /מי קוראצו) אויי ייוראנדו
  רח�'  אתה ה,בתחינות קחהו        ה אפייאדה"טו/  אלדו'אס ייב'טיבקו) רוגא
  ת�    

  בל יהיה לבוז ,לבי היו� שבור    נו) שיאיר מינושפרישייאדה/ דה א'מי קוראשו) אויי קריב
  רח�' אתה ה, ממ� רוצה הוא ֶסֶמ�           אפייאדה'ה טו/  רידה'די טי קירי אסופ

  ת�    
  רז אחד שראיתיו/ יאצור לבי        ידי'קי לו באו) שיקריטו /  מי קוראשו) שי אקידי

  רח�' אתה ה, ריק מאוד אני נותר           אפייאדה'ה טו/  אזייו מי קידו'ו ב'מונג
  ת�    

   בטוב הוא הוגה,לבי התהפ�      איל ביי) אישטה פינשאדוא / מי קוראסו) איס טורנאדו
  רח�' אתה ה, י רואהאותו מ, זכרי        טו אדונאיי אפייאדה/  י אאיל קיי) מיראנדו"זכר

  ת�    ת�  
  ת�    
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  לב�] תאוות[=נטוש תאבו�             ה אפיִטיֵטי די טו קוראסו)'ֵדיש
  תהילה 'דעו את ה          אשייו)'אה אדונאיי אלאב' רידיש'שאב

  תמיד ב� מעייניה, נשמתי           מי אלמה שיינפרי שירה טו אינטישייו)  
  תהילה 'דעו את ה          אשייו)'אה אדונאיי אלאב' רידיש'שאב  
  ת�    

  העול�] תאוות[=נטוש תיאבו�             ה אפיִטיֵטי די איל מונדו'דיש
  עֶֹמק$'דעו ידוע את ה          ונדו'יר אה אדונאיי פ'שאב' רידיש'שאב

  אל תהי כבריות העול�          ינטי די איל מונדו'נו שייאס קומו לה ג  
  ]תהילה 'את ה[דעו                 'רידיש'שאב  
  ת�    

]        [          ]        [  
  ]     [מקולל           ]      [ו 'מאלדיג
  לראות פני השכינה          יאיר קאראס די לה שיחינה'פארה ב  
  ]תהילה 'את ה[דעו                 'רידיש'שאב  
  ת�    

  רשעת�]  תאוות[=נטוש תאבו�           אטי אפיטיטי די טו מאלישייא'דיש
  נוגותסלק ממ� תע          ישייא 'אזי טיראר די טי אטו אלב'פ

  בוא ולמד לומר הללויה          לוייא ביזה פור דיזיר אליל י) אי)'ב  
  ]תהילה 'את ה[דעו                  רי'שאב  
  ת�    

  יֶד�] תאוות[=נטוש תאבו�             אטי אפיִטיֵטי די טו מאנו'דיש
  )קדוש: ואולי(בריא ' ביטחו בה            שאנו' וס אי) ה'יאוזייאדב'אינפ

  )קאנו�=קאנו: לפי(    ע� האמת יהיה חוק� תמיד      )?(     טו קאנוידראד שירה שיינפרי'קונלה ב  
  ]תהילה 'את ה[דעו                 רידיס'שאב  
  ת�    

  פי�] תאוות[=נטוש תאבו�             אטי אפיטיטי די טו בוקה'דיש
  מלכא$ זה אויב גואל          אישטי אינימיגו די גואיל מאלקה

   ענוה דוקאקח: אומרזכרי           קה'ה דאפ'י דיזי טומה אהנאב"זכר  
    תהילה 'דעו את ה         )]ו[אשיי'אה אדונאיי אלאב' רידיש'שאב  
  ת�    ת�    

  ת�     
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  אלי הקדוש ב� אדבק           מי דייו שאנטו מי אפיגאשייו) אינטי
  בחבל קשור עצמ�זכרי             י קו) או) אטאדירו אטאטי"זכר

  ד תבקש ל�אור נשמתי תמי          קאטי'לוז די מי אלמה שיינפרי בוש  
  בקשר קשור עצמ�זכרי             י קו) או) אטאדירו אטאטי"זכר  
  ת�    

  אלי הקדוש ב� מבטחי          יאוזייא'מי דייו שאנטו אינטי איס מי פ
  'אתה הבורא ברו� הוא ש� ה          יהוהי� 'א ש"טו קרייאדור באר- הו

  כל הנשמות לפני כסא� כורעות          טודאס אלמאס אינטו שייא אומייא  
  בקשר קשור עצמ�זכרי                   י"זכר  
  ת�    

  אלי אלי ל� קוראת נפשי          טי ייאמה מי אלמה מי דייו מי דייו א
  אשר ציווה דוד לשלמה          ילימה'ד אה ש"קי אינקומינדו דו

  לדעת� בנשמה        אילייוס פור או) אלמה] אה[יר 'פארה שאב  
  ]בקשר קשור עצמ�[זכרי                   י"זכר  
  ת�    

  אלי הקדוש אלהי שבתי צבי          י"'י ציב"אנטו דייו די שבתמי דייו ש
  אלהות שאמר הגואל האמיתי            ו גואיל אמיתי'אילאעוד קי דיש

  זכרי] עני: או[תמיד אליו קורא אני           י"שיינפרי אאיל ייאמאנדו אני זכר  
  ]בקשר קשור עצמ�[זכרי                   י"זכר  
  ת�    ת�    

  ת�     



  

  

  י"גאזיל זכר   26
  

  פקחו עיניי� לראות העול�          יאיר אאיל מונדו'וס פור ב'ריד אוז'אב
  כי נפלאותיו עמוקי� עמוקי�          ונדו'ונדו פ'ייאס איס פ'קי שוס מאראב

  אי שוס נאדאס איליס נאדה די טודו  
  כי נפלאותיו עמוקי� עמוקי�          ונדו'ונדו פ'ייאס איס פ'קי שוס מאראב  
  ת�    

  פקחו עיניי� לראות פלא          ייא' מאראביאיר'וס פור ב'ריד אוז'אב
  כי אי� בעול� שמחה          קי נו איי פור איל מונדו אליגרייא

  בתורה תמצאו תמיד עונג        ישייא'אינלה ליי טופאראס שיינפרי אלב  
  כי נפלאותיו עמוקי� עמוקי�                קי שוס  
  ת�    

  אות נסתרותפקחו עיניי� לר        יירטוס'יאיר אינקוב'וס פור ב'ריד אוז'אב
  ידעו� החכמי� הצדיקי�         ושטוס'קי שופיירו) לוס חאחאמי� לוס ג

  היא אלהות גבוהה צכל גבוהי�          איס עילאעות אלטו די טודוס אלטוס  
  כי נפלאותיו עמוקי� עמוקי�          ונדו'ונדו פ'ייאס איס פ'קי שוס מאראב  
  ת�    

  י� לראות את האמונהפקחו עיני          יאיר לה אימונה'וס פור ב'ריד אוז'אב
  כי בקרב הָרעי� היא מאו�          קי אינטרי לוס מאלוס איש נאדה אונה

  שכחו יסוד של אחת            ידארו) אה תימיל די אונה'אולב  
  ]נפלאותיו עמוקי� עמוקי�[כי                   קי שוס  
  ת�    

  לכ� אני אומר, פקחו עיניי� לראות          וס דיגו'יאיר אב'וס פור ב'ריד אוז'אב
  כי הגיעה העת להיות הכל חברי�           איש טיינפו פור שיר טודוס אמיגוקי

  ראה כי ק! הגיע זכרי )עני: או(אני             ייגו י) אה'ידו קי פ'י ב"אני זכר  
    כי נפלאותיו עמוקי� עמוקי�          ונדו'ונדו פ'ייאס איס פ'קי שוס מאראב  
  ת�    ת�    

  ת�     
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  משיח הוא שליט העול�            ינאבי'אנלאר ג'גייאח 'מיש
  אי� דומה לו בתבל            יהאנדה ייוקטור אקראבי'ג

  )כסא הכבוד: או(הוא את כל הרקיע             י'או דולדורור בוטו) ארש  
  הוא הינו נשמת הדת        ]לי בי) טולאדי] � דידי) שולטאני'אודור ג[  

  
  י לשמוירדתי וצעקת            ]אגרידי� היסמיני'אינדיס ג[

  רציתי לחזות ש� כבודו            ]ביסמני[קורמי קי אישטירי� 
  גלה ש� כבוד�, הוי הנעל�            ומ לישינדי)'אוגאייב טירג  
  איש לא השיג ש� כבוד�            בישליני' קיטשי בילמימיש  

  
  המאמי� יחכה לו            יקליה אני'מאמי)אולא) ב

  לנפשו אי� כפרה $דרכו               אני'ידאדיר ג'פ יי)לו נה
  –זהו מל� היו�              אחי'אודור ייני) קוקו) ש  
  המטיל אימת� על העול�            ליד האני'י דוב'אונו) קיב  

  
  אני' דונייאליר האלק אולמוש

  יחאני'מישלי ג' איל מימיש
  קי אולדור קאטימי) ניביי  
  יקשי) בייאני'יל די ג'דוב  
  ת�    ת�    
  ת�      

ÈÒ ˙Â¯È˘ ‰‡¯ '„ '  
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  יגדל אלהי� חי וישתבח          יתאבאח'י ש'גדאל אילוהי� חאיי ביי

  נמצא ואי� עת אל מציאותו            יאי) עית מיציי אותו'נימצה ב
  אחד ואי� יחיד כייחודו            יאי) ייחיד קי ייאחודו'איחאד ב  
  נעל� וג� אי� סו לאחדותו          . אחדותו") סו"יגא� אי'ניאימא) ב  

  אי� לו דמות הגו ואינו גו            'נו גופביאי' פ"אינלו דימות הגו
  לא נערו� אליו קדושתו            קידושאתו' לו נאערוח אלאב

  קדמו� לכל דבר אשר נברא           רה'יר ניב'אר איש'קאדמו) ליקול דאב  
  ראשו� ואי� ראשית לראשיתו          י אותו'ית ליריש'יאי) ריש'ריצו) ב  

  דו� עול� לכל נוצרהינו א            הינו אדו) עולא� ליקול נוצאר
  יורה גדולתו ומלכותו            ייורי גידולאתו אומאלחותו

  שפע נבואתו נתנו אל            יאתו ניתאנו איל'שיפאע ניב  
  אנשי סגולתו ותפארתו            ארתו'איי סיגולאתו בי תיפ'אנש  

  לא ק� בישראל כמשה עוד            לוקא� בי ישראיל קי מושי עוד
  נביא ומביט את תמונתו            י או מאבית אית תימאתו'נאב

  תורת אמת נת� לעמו אל            ]נת) לעמו אל[תוראת אימית   
  על יד נביאו נאמ� ביתו              ]על יד נביאו נאמ) ביתו[  

  לא יחלי האל ולא ימיר            לא יחלי. האל ולא ימיר[
  דתו לעולמי� לזולתו            תולי עולאמי� בי זולאתו ה]ד[

  צופה ויודע סתרינו            ינוי בי יידועה סיתארי'צופ  
  מביט לסו דבר בקדמותו          אר ביקאדמותו'דאב' מאביט ליסופ  

  גומל לאיש חסיד כמפעלו           עלו' גומיל ליאיש חאסיד קי מיפ
  מות� לרשע רע כרשעתו          י עאתו'נותי) לירי שעא ראע קיריש

  ישלח לק! ימי� משיחנו          יחינו'יישלאח ליקי� ייאמי) מיש  
  לפדות מחכי ק! ישועתו            ואתו'פ דות מיחאקי קיצ יישלי  

  מתי� יחיה אל ברב חסדו          חאשדו' מיייתי� ייחאייה אייל בירוב
  ברו� עדי עד ש� תהילתו            בארוח עאד איי שי� תיחילאתו

  ת�    ת�  
  ת�    

  
¯ Ï˘ Â¯È˘ Ì‡ ÈÎ È‡˙·˘ ¯È˘ Â��È‡ ‰Ê ' ÔÈÈ„‰ ‰„Â‰È)È‰ ‰‡Ó‰"‚ (È„¯ÙÒ‰ Ïˆ‡ ¯˘ÂÓ‰‚ÁÂ ˙·˘ Ï˘ ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ÛÂÒ· Ì  

  



  

  

29   
  

  אנא בכח גדולת ימינ� תתיר צרורה        אנה ביקואח גידולה יימיניחה תאתיר צירורה
  שגבנו טהרנו נורא, קבל רינת עמ�        קאביל רינאת עאמחה שאגבינו תאהורינו נורה

  ת�      
   כבבת שמר�נא גיבור דורשי ייחוד�        ומרי�'י ייחודיחה קיבאבאת ש'נה גיבור דורש

  ברכ� טהר� רחמי צדקת� תמיד גמל�        ]�[בארחי� טאהורי� ראחמי ציטקאחה תאמית גומלי
  ת�      

  חסי� קדוש ברב טוב� נהל עדת�        חה נאהיל עאדאדחה'טוב' חאסי) קידיש בירוב
  יחיד גאה לעמ� פנה זוכרי קדושת�      אטיחה'ייחיד גיחה לימאעמחה פיני זוחריי קידוש

  ת�      
  שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות      מאע צאאקתינו יודאע תאעלומות'יש'נו קאביל בואטי'ש

  ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד        אאית'ות מאל חוטו ליעולא� ב'י� כאב'בארוח ש
  ת�    ת�    
  ת�      

  
 Ì‡ ÈÎ È‡˙·˘ ¯È˘ Â��È‡ ‰Ê"ÁÎ· ‡�‡ "‰�˜‰ Ô· ‡ÈÈ�ÂÁ�Ï ÒÁÂÈÓ‰ .ÓÊ· ÌÈ„¯ÙÒ‰ È¯Â„ÈÒ· ÒÙ„�˙È¯Á˘ È�ÙÏ˘ ˙Â¯È .Ú ¯˙È‰ ÔÈ· ¯Ó‡�"¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ È¯Á‡ ÌÈ„¯ÙÒ‰ È.  



  

  

30   
  

  אדו� עול� אשר מל� בטר� כל יציר נברא      רה'יר מילי- ביטירי� קו) ייאשיר ניב'אדו) עולא� עאש
  לעת נעשה בחפצו כל אזי מל� שמו נקרא      ימו ניקרה'שו קול אזאיי מילי- ש'ליעית נאשי ביחיב

  
  ואחרי ככלות הכל לבדו ימלו� נורא       אדו יימלוח נורה'לות האכול לייביאחאריי כיחי'ב
  והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה    ארה'א יהיה ביתיפ"יהו'י ב'א הוב"יהו'א האייאה ב"יהו'ב
  
  והוא אחד ואי� שני להמשילו להחבירה      ייני ליחאמישילי לייחבירה'יאי) ש'א איחאת ב"יהו'ב
  והוא ראשו� והוא אחרו� לכל חומר ולכל צורה    ]צורה[א אחרו) ליקול חומיר אולקול "יהו' ב]ו)'ריש[א "יהו'ב
  
  בלי ראשית בלי תכלית ולא העז והמשרה        בלי ראשית בלי תכלית ולו העוז והמשרה[

  בלי ער� בלי דמיו� בלי שינוי והתמורה        יהאתמורה'בילי אריח בילי דימייו) בילי סינויי ב
  

  בלי חיבור בלי פירוד גדול כח וגבורה      ורה'יהאגיב'בילי פירות גאדול קואח בבילי חיבור 
  והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ביו� צרה     לי בי ייו� אירה'יצור היב'יחאיי גואלי ב'א איילי ב"יהו'ב
  
  והוא נסי ומנוסי מנת כוסי ביו� אקרא      א נייסי אומאנוס לי מינאת כושי בי ייו� איקרה"יהו'ב
  והוא רופא והוא מרפא והוא צופה והוא עזרה    א איזרה"יהו'י ב'א צופ"יהו'י ב'א מארפ"יהו'י ב'א רופ"יהו'ב
  

  בידו אפקיד רוחי בעת איש� ואעירה      יהאאירה'קיד רוחי ביאית אישא) ב'ביאיי ייאדו אפ
  ] איראוע� רוחי גויתי אדני לי ולא[      לה מיהירה'י מישיחינו ייש'ש'ו תאגיל נאפ'בי מיקדאש

  
  במקדשו תגל נפשי משיחנו ישלח מהרה      י� האנורה'י אמי) אמי) ש'אז נאשיר בי בית קאדש'ב

  ואז נשיר בבית קדשי אמ� אמ� ש� הנורא                  
  ת�    ת�    

  ת�     
 Ì‡ ÈÎ È‡˙·˘ ¯È˘ Â��È‡ ‰Ê"ÌÏÂÚ ÔÂ„‡ "ÌÈ„¯ÙÒ‰ ÁÒÂ�· . È¯Á‡ ÌÈ„¯ÙÒ‰ È¯Â„ÈÒ· ÒÙ„�"Á·˘Ï Â�ÈÏÚ " ˙·˘ Ï˘ ÛÒÂÓ Ï˘ ¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯· È�ÙÏ˘ ˙Â˘˜·· Â‡  



  

  

  ה"גאזיל אהב  31
  

  שמעו שמועה ואיכלו טוב אמר הגואל          ו גואיל'אוייד אויידה אי קומיד ביי) דיש
  ֱהביננו גדולתו דרוש נאמ� שמואל     ימואיל'ניאימא) ש' יר שו גראנדיזה דירוש'מוס דייו שאב

  ותתענג בעונג לידעו ולעבדו    יליר אה א'יר אי שירב'ישייו שאב'עאנאג קו) איל ב יתית'ב
  ֱהביננו גדולתו דרוש נאמ� שמואל     ימואיל'ניאימא) ש' יר שו גראנדיזה דירוש'מוס דייו שאב

          ת            
  הוא הטוב השמור שהודיעתנו התורה      ו לה ליי אנוס'איס איל ביי) איל גואדראדו קי דיש

  נית� לנו ע! זה ואת פריו אכלנו      ימוסורוטו קומ'ול אשו פ'שי דייו אנוס אישטי ארב
  אלהות המשיח עימו ידענו      ימוס'יאח קו) אילייה ייה שאב'איל עילאאות דיל מאש

  ]גדולתו דרוש נאמ� שמואל[ֱהביננו                 מוס דייו
  

  טוב הוא שבתי     )?(  י טאל טורנה לוט או) מיזורה"י צב"איס שבת' טוב
  ה"אמירהוא נער ישראל  לי אמר זאת         אמירהו 'איליס נאעאר ישראיל אמי לו דיש

  הוא חרב שהיתה ביניה� ל� וראה    ה מירה'ה אינטרי אילייוס ב'קי אישטאב' איס או) חיאריב
  ]גדולתו דרוש נאמ� שמואל[ֱהביננו                 מוס דייו

  
  תכבר ֲאָמר0 אני ב� ואתה בי מעובר        ו ייומי אי) טי אי טו אי) מי עובירית'ייה לו דיש

  מלכותו בכל ָמָשלה שכינה של אצילות        יחינה די אצילות'אלה ש'מאלחותו באקול מאש
  אהבה הוא והיא אחד טובתו ניֵת� עדות       ה איל אי אילייה אונו שו ביי) דאמוס עידות"אהב

  ]גדולתו דרוש נאמ� שמואל[ֱהביננו                 מוס דייו
  ת  ת  ת  ת  ת  ת

       ת               ת                    ת
  



  

  

  מאני  32
  
  שבתי אור קדמאה שבתי            י"בת'י אור קאדמהאה ש"בת'ש

  ממלכות ועד כתר            די איל מאלחוד אשטה קיתיר
  שבתי) מאחד(אתה מיחד               י"בת'טו אאונאס ש

  *שמו' יקרא תורה את ה            ימו'ייקרה תורה איח אאש
  ש� הויה שבתי               שבתייהוהי� 'ש

  אהבה??? תמיד הוא             ה"אנו אחבשיינפרי אישטה ק
   שבתיטובהעני               י"בת'ה ש"עאני טוב
  ת  ת  
          ת  

ÈÒ ˙Â¯È˘ ‰‡¯ 'È" Á  
  
  מאני  33
  

  ב אמונה"� ומ"אמונה סמ    ?        אימונה סאמאח אימאפ אימונה
  'בחסד� טוב לה            לאדונאיי' קונטו מירשיד טוב

  גילה אמונה              רייו אימונה'דישקוב
  במאמר מור שבתי            י"בת'ה די מור ש'דיגקו) 
  ש� הויה אמונה               אימונהיהוהי� 'ש

  ת  ת  
          ת  

˙Â¯È˘ ‰‡¯ ,Ì˘ ;ÓÒ"ÓÂ Í" · =102 ÔÈ�ÓÎ "‰�ÂÓ‡"  
  
  מאני קודרירו  34
  

  כבר אכלנו כבש              ייה קומימוס קודרירו
  זה בשר הקדושה            איש קארני די לה שאנטידאד

  סוד כבש              רושיקריטו די קודרי
  ב� יבר� כל ישראל            ארי- קול ישראיל'בא- ייב

  בא לנו כבש              ינו אנוס קודרירו'ב
  ת  ת  
          ת  

Î ˙Â¯È˘ ‰‡¯"‚  
  
  
        ייא'מאני ראחאב  35



 

 

  
  כבר אמרו רחביה            ייא'ראחאב] ירו)'ייה דיש[
  ומיצר י� של הדעת            ]אומישיר ייא� די איל דאעאת[

  ודאי נעשה מרחביה            י איזו ראחאבייאואדאיי ש
  וביד נחש בריח            אובייאד נאחאס באריאח

  מצר עשני מרחביה            ייא'מישיר מי איזו ראחאב
  ת  ת  
          ת  

È ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Á ; ¯È˘ ÔÏ‰Ï ‰‡¯40  
  
  מאני אימונה  36
  

 של האמונה"אל              די לה אימונה' אליפ  
  עימו שתי תחינות????             קארקאח קוניל דוס טיחינות

 של האמונה"אל              די לה אימונה' אליפ  
  ו היא חוט"� היא צמצו� וא"מ            ילו'צו� ואו איס פ מי� איס צי�

� נקודה אמונה"נו              נו) ניקודה אימונה  
  א שהוא חמש ידיעות"ה            היי קי איס שינקו יידיאות

  ייחודי אמונה              ייחודי� די אימונה
  ת  ת  
          ת  

  
  מאני בישירה  37
  

  נעור בשירה              שי דישפירטו בישירה
  הלב נשמע לו              איל קוראשו) שי לי אויי

  ישמח בשירה              שי אליגרה בישירה 
  כל האורות מתעוררי�            טודו לוזיס שי דישפירטא)

  בשירה) ומייחדי�(ומתאחדי�               אי אאונה בישירה
  הוא 6ֵמ� שבתי צבי            י"'י ציב"איש אמי) שבת

  שבשירהוראה               ידו די בישירה'אי ב
  ת  ת  
          ת  

  
  
  
  



 

 

  אהי'אחב  מאני  38
  

  היא שהוא מל� המרכבה הש� הגדול אהבה      ה'אהי קי איליש ריי די מירקאב'י� גאדול אחב'חאש
  ודי ודודי ליהיא אני לד אמר אדו� אהבה        ידודי לי'די ב ד"דו אהי יולי'ו פאטרו) אהב'דיש

  היא ה� הטוב השמור נקודות של אהבה      קי גואדראדו' ב"פונטוס די איל אחואהי איס איל טו
  הוא האלהי�' היא סוד ה אהבה      א אילוהי�"ד אדונאיי הו"ש אקואהיי סו"שאלילה מ
  אהי'קוניי טאל בא- אהב  

  
  ]ד[א'מאני אישקוג  39
  

  המאמיני� הקשיבו              אד'אמאמיני� אישקוג
  כי כבר בא גואל אמת            ינו גואיל אימית'י ייה בק

  הקשיבו: וציווה              אד'איקומינדו אישקוג
  בקש שלו� ורדפהו            ידו'יראדפ'י שאלו� ב'באקיש
  כדי למצוא הקשיבו            אד'אייאר אישקוג'פארה פ

  את דר� החיי�            ידאס'אה קאמינו די לאס ב
  הקשיבו, מצאעימו             אד'אייא אישקוג'קוניל פ

  כבר הראה אדוננו              ייה אמושטרו אדונינו
  לטובו הקשיבו              אד'אשו ביי) לו אישקוג

  ת  ת  
          ת  

  
  ייא'מאני ראחאב  40
  

  כבר אמרו רחביה            ייא'ירו) ראחאב'ייה דיש
  ומיצר י� של הדעת            אומישיר ייא� די איל דאעאת

   נעשה מרחביהודאי            ייא'ואדאיי שי איזו ראחאב
  וביד נחש בריח            אובייאד נאחאס באריאח

  מצר עשני מרחביה            ייא'מישיר מי איזו ראחאב
  ת  ת  
          ת  

È ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Á ; ¯È˘ ÏÈÚÏ ‰‡¯35  
  
  
  
  



 

 

  י מור'מאני ציב  41
  

  י� דכיא שלי צבי מור            י מור'מי מאר דאחייא ציב
   צבי ב� יהראשי תיבות            יי בינייא"וד צ'ראצי טיב

  ש� משפחת� צבי מור             י מור"'טו אלקונייא ציב
  בוא� ממקו� רב            'ינידורה מי מאקו� ראב'ב

  הר מוריה צבי מור            י מור "'האר מוראייא ציב
  סוד הגדול של יואב            'סוד האגאדול די איל ייואב

  ב� צרויה צבי מור              י מור"'בי) שורייא ציב
  

È ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Á  
  
  מאני מאר דאחייא  42
  

  )!"אביו של ש, מרדכי=מרדכיה: ג�(מיהודה י� דכיא               די יהודה מאר דאחייא
  ממנו בא גואל אמת            ינו גואיל אימית'די איל ב
  מור שבתי י� דכיא            י מאר דאחייא"מור שבת

  דכיא הוא טל דעתיקא            דאחייא איס טאל די עאתיקה
  ר עולה מרדכיה"בפ            י מאר דאחייא'בפאר שוב

  רב יגדל נה כח בסוד            ייאגדאל נה קואח ביסוד' ראב
  ) מרדכיה: או(צבי גואל י� דכיא             י גואיל מאר דאחייא"'ציב

  ת  ת  
          ת  

  
Î ˙Â¯È˘ ‰‡¯'  

"¯Â¯„ ¯Ó "Ô�ÈÓ‚¯˙ÓÂ" :‡ÈÎ„ ‡¯ÈÓ) "· „ÂÓÚ ËÏ˜ Û„ ÔÈÏÂÁ ˙ÎÒÓ ÈÏ·· „ÂÓÏ˙( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  א נאקי"הו  מאני   43
  
  א נקי"סוד ֵש� אהיה הו            א נאקי"� איהיי הו"ד שי"סו

  ממנו עשה הגאולה            די איל איזו לה ריחמישייו)
  א נקי"הו תראומנָי�             א נאקי"הו' יריש'קונטה ב

  מנוחת נשמתי            ולגורה די מי אלמה'לה פ
  א נקי"ודאי הוא הינו הו            א נאקי"ואדאיי איליש הו

  ממנה החירות            ורייא'יא איס אלפדי אילי
  א נקי"  הוטובהאהבה               א נקי"ה הו"אמור טוב
  ת  ת  
          ת  

  
  ארי'מאני בא- ייב  44
  

  ]�[סוד יהי אור ב� יבר            ארי'סוד יהי אור בא- ייב
  ב אותיות"ארבעה שמות כ            ימות קאב אותיות'ארבה ש

  ]�[ יברסוד של ב�            ארי'שיקריטו די בא- ייב
  הש� של שבתי צבי            י"'י ציב"י� די שבת'האש

  ]�[ב הוא ב� יבר"סוד של כ            ארי'סוד די קאב איס בא- ייב
  עשרי� ושני� לחודש אדר            ינטי אי דוס  די מיז די אדאר'ב

  ]�[ב� יבר] ר[סוד הבש            ארי'סוד האבאש בא- ייב
  ני�זוהי ברכת כה            אישטו איס בירחאד קוחאני�

  ]�[ב� יברטובה מנָי�             ארי'ה בא- ייב"קאנטה טוב
  ת  ת  
          ת  

Î ˙Â¯È˘ ‰‡¯"‚  
  
  אליגראד  מאנ  45
  

  קדושי עליו� גילו            שאנטוס אלטוס אליגראד
  ביד גואל כבר הור�            בייאד גואיל ייה שי אלשו

  שמחו, המספד              ה אליגראד'איל אינדיג
  קחו ידיכ�           סאגואישטראס מאנו] ד)[)(טומא

  וגילו) הטב(?? אל ה              אלה תאייפ אי אליגראד
  ת  ת  
  È ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Á            ת  



 

 

  מאני ישמאאיל  46
  
  בא אברה� ישמעאל              רא� ישמאאיל'ינו אב'ב

  והוא יהיה] ו[אמרו עלי            א ייהיי"יהו'אמור עאלי ב
  פרא אד� ישמעאל              � ישמאאיל"פירי אד

  בשל הברית הוא נקרא             ת איל שי יאמופור איל בירי
  ב� קדוש ישמעאל              ו שאנטו ישמאאיל'יז'פ

  ובחר מל� שבתי              י "ו ריי שבת'אי אישקוז
  ונכנס בישמעאל             אי אינטרו אי) ישמאאיל

  ] וכל התיקו�[              ]ייו'אי טודו איל אדוב[
  בו היה ישמעאל              ואי ישמאאיל'איניל פ

  ת�    �     ת
    ת�   
  

Î ˙Â¯È˘ ‰‡¯"‡  
  
  מאני ישמאאיל  47
  

  ב� משיח ישמעאל             ייאח ישמאאיל'בי) מיש
  הראה תיקו� אחד              ייו'אמושטרו או) אדוב

  בהימול ישמעאל            יי) שירקושיר ישמאאיל]א[
  בגיל שלוש שני�            די שו אידאד די טריס אנייוש 

  לנימול ישמעא              שירקושייו ישמאאיל
  כי הבדיל הקליפה              קי אפארטו חה קיליפה
  נשאר קדוש ישמעאל              קידו שאנטו ישמאאיל

  ת�         ת�
    ת�   

Î ˙Â¯È˘ ‰‡¯"‡ ;˘ Ï˘ Â�· Ï‡ÚÓ˘È ÏÚ ¯È˘"‰¯Ó‰‰ ¯Á‡ ÂÏ „ÏÂ�˘ ı  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  מאני ישמאאיל  48
  

  כבר נימול ישמעאל            ייה שירקושייו ישמאאיל
  המלא� נת� לו בשורה            האיל מילא- לי דייו בישור
  בא בקודש ישמעאל              בה אי) קודיס ישמאאיל
  וידו בכל            אי שו מאנו איס או) טודו
  על אחיו הוא ישמעאל              עיל אחי) איס ישמאאיל
  ויד כל בו              אי מאנו די טודו איניל

  מהולל ישמעאל              אדו ישמאאיל'אלאב
  ת�         ת�

    ת�   
 ˙Â¯È˘ ‰‡¯Î"„ ;�Î"Ï  

  
  מאני  אמירה  49
  

  ה"אדוננו אמיר            מואישטרו שינייור אמירה 
  אמר בורא פרי האד�             אמאר פורי פיריה אדא�

  ה"אמירטלית ] יו[ש� על            מיטייו אל טאחלית אמירה
  חגור בגד מבצרה          פאנייו די בושירה] שיניידו[=שיינדו 

  ה"אמיראל מל� ֵסֶבר גו             יר גואיל ריי אמירה'שיב
  א עשהו טהור"טהור הו            א לי איזו טאהור"טאהור הו

  זהב טהורה אמירה              תיחורה אנירה' זאחאב
  ת�         ת�

    ת�   
  

È ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Á  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  מאני מינורה  50
  
  שבעה נרות מנורה              יבהא נורות מינורה'ש

  ואלשבע אותיות של הג            שייטי ליטראס די איל גואיל
  סוד מנורה              שיקריטו די מינורה

  כבר היה אפל מאוד            ה מויי אישקורו'ייה אישטאב
  האירה מנורה              ארילומברו מינורה

  תיקו� העולמות              ייא דילוס מונדוס'אדוב
  הוא הינו מנורה קדושה              איליס שאנטו מינורה
  מ� הקודש מילא              דילוס שאנטו קונפלייו

  המנורה                ורהאה מינ
  ת�         ת�

    ת�   
  

  אייא'מאני האב  51
  
  ה"� הוי"ה ב"ג מ"ב ס"ע             יהוה) "ה בי"ג מ"ב ס"ע

  הוא לבוש הנאהבות            איס ליבוז די נאמוראדאס
  שתי אהבה הינ� הויה              יהוהה "שו) דוס אחב

  ]גואל אמת מל� שבתי[              ]גואיל אמת ריי שבתי[
  הוא קרוי הויה              היהואיל שייאמה 

  היא אמונת האמת            ידראד'איס אימונה די לה ב
  ש� הויה] טהור: או[עבור               יהוהי� 'פארה איל ש

  ת�         ת�
    ת�   
  

È ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Á  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  ה"מאני דוס אחב  52
  

  ה"מאוחדות שתי אהב              ה"אאונאדוס דוס אהב
  ו"ל וש� כוז"ה ט"לוש אהבש            י� גוזו'ה טאל אי ש"טריס אהב

  ה"ה שתי אהב"ש� הוי             ה"' דוס אהביהוהי� 'ש
  ה"אמירוהכריז המל�              אי דילונשייו ריי אמירה

  ה"אמונתו שתי אהב              ה"'שו אימונה דוס אהב
  ת�         ת�

    ת�   
  

È ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Á  
  
  מאני אאונאד  53
  

  וקדושי עליו� התאחד             שאנטוס אלטוס אאונאד
  אל אחד ומיוחד              דייו אונו אי אאונאדו

              כאחד התאחדו              קומו אונו אאונאד
  בית יעקב בני ישראל            ביני ישראיל ' באיית יעקוב

  באמונה התאחדו              קו) אימונה אאונאד
  ת�       ת�

    ת�   
  

È ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Á  



  

  

  אשיל בייאטי קונדוקומלי איי קול בידי)'פ  54
  

  רוממה' ימי� ה              ה רומאיימה"יימי) י
  הברית תקיימת) מצוות(כי             ירמה'שיינדו בירית שי אפ

  מי יעלנו השמיימה            ימאיימה'מי יאלאנו האש  
  מילה בא אליהו) ברית(ל            א"ייני אילייאהו'אי) מילה ב  
  פנחס נדב ואביהו            יהו'אב'ב' פינחאס נאדאב  
    ת�     

  הוד והדר מצטרפי�            ונטה'אדאר שי אג י'הוד ב
  מאחר שנחש נפרד            שיינדו נאחאס שי אפארטה

  מראה כתר קדוש            אמושטרה קורונה שאנטה  
  ]מילה בא אליהו) ברית[(ל                  אי)  

  
  יראו חכמי� את המילה            ייוס אלה מילה'ירא) שאב'ב
  בחצות לילה) אותה(נעשה             אזימוס אי) האסוד לאיילה'פ

  חלק אחר לשבור אותה            אנטארלה'טרו פארטי קריבאו  
  ]מילה בא אליהו) ברית[(ל                  אי)  

  
  דוד שיבח אותה              ו אישטה'ד אלאב"דו

  ג� יוס הצדיק לבטח            צאדיק שיירטה הא' גא� יוסיפ
  הגיעו עטרת קדושה            אייגאדוס קורונה שאנטה  
  ]הומילה בא אלי) ברית[(ל                אי) מילה  

  ת�       ת�
    ת�   



  

  

  בייאטי  55
  

  דוד המל� דיבר דבר טוב          ה קוזה בואינה'לב'אב'ד איל ריי פ"דוי
  אד� דוד מל� משיח ה� אחד          ייאח איס אונה'ד ריי מיש"� דוי"אד

  אשרי אד� היודע את האמונה          י לה אימונה'� קי) שאב"רי אד'אש  
  א משיח ה� אחד"אד� דוד הו          ייאח איס אונה'א מיש"ד הו"� דוי"אד  
    ת�     

  נת� לו אלהי� לב טהור          לי דייו איל דייו קוראשו) לינפייו אאיל
  רוח           ו איניל'אדו רינוב'אישפריטו מאז

  ודאי הוא הינו נשמת גואלנו       ואדאיי איליס אלמה די מואישטרו גואיל  
  ]א משיח ה� אחד"דוד הו[אד�                   �"אד  
    ת�     

  בשנת היובל הזאת נמשח הגואל          יל הזאת אונטו גואיל'ייוב ת האביזנא
  עטרתו יונה �9 לו          שו קורונה פאלונבה מיטייו אאיל

  נמשח דוד ביד שמואל          ד פור מאנו די שימואיל"אונטו דו  
  ]א משיח ה� אחד"דוד הו[אד�                   �"אד  
    ת�     

  אודות צדיק נתנה התורה בשורה          רי צאדיק לי דייו לה ליי בישורה'שוב
  צדיק באמונתו יחיה          ירה'צאדיק אינשו אימונה שי ביב

  באמונתנו]   [           אי) מואישטרה אימונה]  [  
  ]א משיח ה� אחד"דוד הו[אד�                  ]�"אד[  
    ת�     

]          [        ]        [  
  הוא הינו צדיק שמו ש� הויה          יהוהי� 'איליס צאדיק שו נומברי ש

  על זאת הודה עני טביא          ייא'רי אישטו אטורגו אני טאב'בשו  
  ]א משיח ה� אחד"דוד הו[אד�                   � "אד  
    ת�   

  נשמתו, נאמר, קדושה תהיה          אמה'קאדוס שייא דיגאמוס שו ניש
  באמונה שנת� לנשמתו          אי) אימונה קי לי דייו אשו אלמה

  מקו� אמאיגיע ל          אלקאנשארה אשטה לוגאר די אימה  
  נער דוד חליבה נקרא          ה ייה שייאמה'נאעאר דויד האליב  
  ת�       ת�  

    ת�     



  

  

  בייאטי  56
  

  הבוש� הטוב              איל גואיזמו בואינה
  רבקה הינה כשושנה            אנה'וש'ש קה איש קי'ריב

  עליה ייסמ�           קונילייא שי שוס טירנה  
  שנהרבקה הינה כשו            אנה'וש'ש קה איס קי'ריב  
    ת�     

  ראשי תיבות שוש�              ות די שושא)'ראשי טיב
� ש� ָ?�"ב                י� בא)') ש"בי  

  הצדיקי� יריחו              לוס צאדיקי� גואיזמא)  
  ]הינה כשושנה[רבקה                   קה'ריב  
    ת�     

  עזבתי לי עד אחת             י מי אשטה איחאת'דיש
  בות אמתיש חמש תי            ידראת'וס ב'איי שינקו ביירב

  חמישה ה� העלי� ְראו            אס מיראד'וז'שינקו לאס פ  
  ]הינה כשושנה[רבקה                   קה'ריב  
    ת�     

  שלשה עשר עלי� אל אחד            אס איל איחאד'וז'י פ'טריג
  בואו אליו הריחו              יניד אאיל גואיזמאד'ב

  היא אמונת האמת             ידראד'איס אימונה די ב  
  ]הינה כשושנה[בקה ר                  קה'ריב  
    ת�     

  ב זרע בשק"מ            ב שימיינטי אי) בולשה"מ
  שלח גואל קדישא              מאנדו גואיל קאדישה

   פתח קדושהטובה              ה'ה פיטאח קידוש"טוב  
  ]הינה כשושנה[רבקה                   קה'ריב  
    ת�     

  קדושה תהי נשמתה              קאדוש שייא שו אלמה
  רבקה שמה נקרא             קה שו נומברי יאמה'ריב

  נאספה אל אמא              שי אפאנייו אי) אימה  
  ]הינה כשושנה[רבקה             אנה'וש'ש קה איס קי'ריב  
  ת�       ת�  

    ת�     



  

  

  מאחור  57
  

  אחד הנו שני� נעשה שלוש              אונו שו) דוס אזי טריס
  באופ� שאי� שו� הפרש              ריס'קי נו איי נינגו) איפ

  אמונתי היא קודש              יסמי אימונה איס קאד  
  נכנסתי בתו� פרדסו            אינטרי מי אינ שו פארדיס  

  סתומה היא תכשיט שנמצא" למרבה"� של "מ      איידה'וייא פ'מי� די לה מארבי שיראדה איס או) ג
    ת�     

  דר� גבר בעלמה              יר ביאלמה'דיריח גיב
  שלא ידע שלמה              קי נו שופו שילימה

  � סתומה"בלי ספק מ            י� שיטומהיק מ'שי) סאפ  
  נות� עדות ע� נשמתי              דא אידות קו) מי אלמה  
    ת�     

  � היא רמז לכדור"מ            מי� איס רימיז אה קאדור 
  בה ברא הבורא              איניל קרייו קרייאדור

  נת� להבי� הגואל            יר ריחמידור'לי דייו שאב  
  תי באהבתואני נשרפ              ייו קימי אינשו אמור  
    ת�     

  בטר� מה שהיה              ו'באטארי� לו קי אוב
  לא הול� אריה ע� זאב              ו'ה ארייא קו) לוב'נוב

  מל� משיח יתק�              ו'ייאח אדוב'ריי מאש  
  מגיד מראשית אחרית             ו'מאגיד מיראסיד אקאב  
    ת�     

  אתרוג אסתר המלכה            איתרוק איסתיר לה ריינה
  סוד עטרה              קורונהשיקריטו די 

  יחי צדיק באמונה              יהי צאדיק ביאימונה  
   מצאתי אמונהטובה              אאי אימונה'ה פ"'טוב  
    ת�     

  חזק לנשמתו              אמה'חזק אשו ניש
  שמואל לוי נקרא              י ייאמה'שימואיל ליב

  ש� טוב) אחריו(השאיר               אמה'ו בואינה פ'ֵדיש  
  יתעט באמא              אימהרירה אי) 'קוב איו  

  � של הי�"מ                 מי� דילה מאר
  ת�       ת�  

  )ı˜ ÔÈ‡ ÌÂÏ˘ÏÂ ‰¯˘Ó‰ ‰·¯ÌÏ)Ë ˜¯Ù Â‰ÈÚ˘È         ת�     
58    



 

 

  
  ה"אמירהניצו! של המל�             ]איל נישוס די ריי אמירה[

  נח איש צדיק היה            ושטו אירה'ארו) ג'נואח ב
  את שמו הבטויקרא             ימעו מירה'אייקרה אית ש'ב  
  נח איש צדיק היה             ושטו אירה'נואח וארו) ג  

  
  את האלהי� התהל�            ה'אי קו) איל דייו שי אנדאב
  מאלהיו לא סר            ה'די שו דייו נו שי מיניאב

  וירש את התיבה              ה'אי ֵאֵרידו אלה תיב  
  ]איש צדיק היה[נח                   נואח  

  
  חסד עשה ע� הכל            אזייא קו) טודו'ד פ"סי]חי[

  ובזאת ניצל            אי קו) אישטו שי אישקאפו
  מלידתו הוא מושל�            די שו נאשיר איס קונפלידו  
  ]איש צדיק היה[נח                   נואח  

  
  הקריב קרב� עולה              איל אייגו קורבא) אולה

  לשכינה אותו העלה              יחינה אלשולה'אלה ש
  הגאולההראה את               אמושטרו אלה גיאולה  
  ]איש צדיק היה[נח                   נואח  

  
  חזק לנשמתו              חזק שייא אשו אלמה

  נח אשכנזי נקרא              נואח אישקינאזי ייאמה
  אמר שבחוטובה             אמה'ו פור שו פ'ה דיש"טוב  
  נח איש צדיק היה            ושטו אירה'ארו) ג'נואח ב  
  ת�       ת�  

    ת�     
  

Î˜ ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Ë  



  

  

  טיאשיל בייא'פ  
59  
  

  אמת בא גואל נאמ�           ינו גואיל נימא)'אימית ב
  בלבוש ארגמ�          ישטידו די ארגאמא)'קו) ב

  תיק� כל הבני�            ו טודו איל בינייא)'אדוב  
  בלבוש ארגמ�          ישטידו די ארגאמא)'קו) ב  

  
  חמש אותיות ארגמ�          שינקו ליטראס די ארגאמא) 

  אחת מלא� מושכתכל           א)'קאדה אונה מאלא- טראב
  עוזר גדול בכל זמ�           עוזיר גאדול ביקול זימא)  
  ]לבוש ארגמ�[ב                קו)  

  
  לבוש גואל ארגוו�          יגוא)'ישטייו גואיל ארג'ב

  אתה כה� לאל נקרא          אתה קוחי) אאיל ייאמא)
  אילנו אתה נשע� על          אשו אילא) שי אינראמא)  
  ]לבוש ארגמ�[ב                קו)  

  
  גילה לנו המ�          רייו אנוש איל מא)'בדישקו

  בודאי זוהי אמונת אמ�          שיירטו איש אימונה אומא)
  כל המרירויות יכלו          קול אמארגאס שי אטימא)  
  בלבוש ארגמ�                קו)   

  
  דוד יודע לפרוט על כינור          י) טאנייר קימא)'ד שאב"דוי

  ?????טביא אומר בוא           י) אטי מא)'ייא דיזי ב'טאב
  אש אותו לא תשרו          הואיגו אאיל נו שי קימא)  
  בלבוש ארגמ�          ישטידו די ארגאמא)'קו) ב  
  ת�       ת�  

    ת�     



  

  

  י) טאנייר קימא)'בייאטי שאב  60
  

  עימו יי� עתיקא             קוניל ייאיי) די עאתיקא
  נת� לו ניחוח חבצלת            אקה'לידייו גואיזמו אלחאב

  ביד משיח מלכא            מאלקהייאח 'בייאד די מ יש  
  נת� לו ניחוח חבצלת            אקה'לידייו גואיזמו אלחאב  

     ביד משיח מלכא            ייאח מאלקה'  בייאד די מיש
  

  חבצלת היא שכינה            יחינה'אקה איש ש'אלחאב
  ניחוחה טוב עד למאוד              שו גואיזמו מויי בואינה

  בכח האמונה              קו) קואח די לה אימונה  
  ]ניחוח חבצלת[נת� לו                   לידייו  

  
  חבצלת במישור            אקה אי) ייאנורה'אלחאב

  ה"אמירשושנה קדושה מל�              רוזה שאנטה ריי אמירה
  פתח מזל והצלחה            ינטורה'פיטאח מאזאל אי ב  
  ]ניחוח חבצלת[נת� לו                   לידייו  

  
  זרע) נימי(אי� עוד בי�             נואיי אוטרו או) שימיינטו

  הנות� ריח נעל�            יירטו'קי דא) גואיזמו אינקוב
  בעיתו בו ברגע            אינשו אורה איו שו פונטו  
  ]ניחוח חבצלת[נת� לו                   לידייו  

  
  בת זוג למשיח הינה רבקה            קה'ייאח איס ריב'פאר די מיש

  ?????בתיתה ריח             )?(קו) גואיזמאר איל קי באתקה
  טביא ניחוח אמר דוקא            קה'ו דאפ'זמו דישייא גואי'טאב  
  נת� לו ניחוח חבצלת              לידייו      

  
  חזק לנשמתה              חזק קי שייא שו אלמה

  רבקה חליבה נודעת            אמה'ה שופ'קה האליב'ריב
  תתעט באמא            רירה אשטה אימה'אי) קוב  
  נת� לו ניחוח חבצלת            אקה'לידייו גואיזמו אלחאב  

  ביד משיח מלכא                  ייאח'ייאד די מיש     ב
  ת�    ת�  
  ת�    



 

 

  ]בייאטי[  61
  
  נגלה אור לב�            ]רייו לוז בילאנקה'דישקוב[

  ביד גואל צבי מלכא            ]י מאלקה'ואיל ציב[בייאד ג
  יגיד פי           קה]?[לו א] ??[ייאגיד פי    
    ביד גואל צבי מלכא          י מאלקה'בייאד גואיל ציב    

  
  כינס הקדושה              ה'ו אה קידוש'אריקוז
  ברצו� קדישא            ה'ילונטאד די קאדיש'קו) ב

  צדיקי� לקח ירושה              צאדיקי� טומו יירושה  
  ]גואל צבי מלכא[ביד                   בייאד  

  
  לעד� הוא אס              ו'ינאר אה קוז'פור אריפ

  בטוב עי�              ו'קוניל בואינו די אוז
  לעבד את המקודש            ו'יר אה בינדיג'פארה שירב  
  ]גואל צבי מלכא[ביד                   בייאד  

  
  ברוח הקודש            קו) רואח דילה שאנטידאד

  קשר את הטובה              שי לי אטו אלה  בונדאד
  ראה האמת, זכרי            ידראד'י מירה אלה ב"זכר  
  ]גואל צבי מלכא[ביד                   בייאד  

  
  דהחזק יהיה כבו            אמה'חאזאק שייא אשו פ

  אסתר פשארל הוא שמה            אריל שייאמה'איסתיר פאש
  תדבק בגבירתה            שי אפיגה אינשו דאמה  
  ביד גואל צבי מלכא            י מאלקה'בייאד גואיל ציב  
  ת�    ת�  
  ת�    



  

  

  בייאטי  62
  

   צביה"אמיראור ראשו� מל�             י'ב"לוז פרימירה ריי אמירה צי
  א" הואריה דבי עילאהדאי ו          א"ואדאיי ארייא די ביעילה יאהו

  י"אורו הזהיר תמיד צב          י'ב"שולוז שיינפרי ארילומברו צי  
  א" הואריה דבי עילאהודאי           א"ואדאיי ארייא די ביעילה ייאהו  

  
  תיק� נהר השיטי� צבי            י'ב"ו רייו די שיתי� צי'אדוב
  פרחה גפ� הכר�            יד די קירי�'לורישייו ב'אינפ

   ש� צביטובהש� נמצא           י'ב"ה שי� צי"טובאאי שי טופה   
  א" הו אריה דבי עילאהודאי                  ואדאיי  

  
  החכ� בו יתהלל צבי           י'ה ציב'איל חאחא� קוניל אלאב

  א"ויתחבר באהבה יאהו            א"ה יאהו'איש אטה איניל אהב
  פותח צינור מחשבה צבי          י'ה ציב'רי שינור די מאחשאב'אב  
  א" הו אריה דבי עילאהודאי                  ואדאיי  

  
  עוז קדושה             ה'ורטאליזה די קידוש'פ

  באמונה יושג            קו) אמונה שי אלקאנשה
  אור עתיקא קדישא            ה'לוז די עאתיקה קאדיש  
  א" הו אריה דבי עילאהודאי                  ואדאיי  

  
  ת� דעת� לדעת לבטח            יר שיירטו'מיטי מיינטיס שאב

  לעבוד אל נישא            איל דייו אלטויר אה 'פור שירב
  דיבר בלי פחדזכרי             לו שי) שי שפאנטו'י אב"זכר  
  א" הו אריה דבי עילאהודאי           א"ואדאיי ארייא די ביעילה יאהו  

  



  

  

  בייאטי  63
  

  בת זוג למשיח   רבקה היא נערה      ייאח'פאר די מיש  ]נערה[=קה איס נארה 'ריב
  בודאי הינה   ה"בת זוג לאמיר      ייאואדאיי איס איל      פאר די אמירה

  תכשיט שנמצא    היה אשר יהיה        איידה גוייא'פ    חואיי לוקי שירה  
  ה"אמירבת זוג ל   ה"אמירבת זוג ל        פאר די אמירה      פאר די אמירה  

  
  באה השעה    אור הראשו�          ינו לה אורה'ב   לוז לה פרימירה
  נת� לה ב9ורה    ה"אמירהמל�         לי דייו בישורה      איל ריי אמירה

  אב הוא היה    אד� אור אב�         או) פאדרי אירה   ירה'אור די צאפ  
  ה"אמירבת זוג ל   ה"אמירבת זוג ל        פאר די אמירה      פאר די אמירה  

  
  אמר לה  השקי מ� החלו�          ו אאילייא'דיש   ינטאנה'קאטו ב

  בשמחה    יצאה בת קול          קו) אליגרייא   שאלייו בוז אונה
  אביה יראה    שושנה טובה       ייא'שו פאדרי ב      בואינהרוזה   
  ה"אמירבת זוג ל   ה"אמירבת זוג ל        פאר די אמירה      פאר די אמירה  

  
  יצאה העלמה    טובה השעה      שאלייו לה מושה      בואינלה אורה

  בלי ללבוש דבר    מזל הצלחה      ישטיר קוזה'שי) ב    ינטורה'מאזאל ב
  יפה מאוד הינה    בואי מהרי      רמוזהי'איס מויי פ      י) אפרישורה'ב  
  ה"אמירבת זוג ל   ה"אמירבת זוג ל        פאר די אמירה      פאר די אמירה  

  
  הילל את טביא    בא הגואל      ייא'ו טאב'אלאב      ינו איל גואיל'ב

  ב� זוג למשיח      ולקחו      ייאח'פאר די מיש      אי טומו אאיל
  תכשיט אי� ערו� לו   בת יובל      וייא'שי) פרישייו ג      יל'ה די יוב'איז  
  ה"בת זוג לאמיר ה"אמירבת זוג ל        פאר די אמירה      פאר די אמירה  
  ת�    ת�      

  ת�       



  

  

  י) בודאמה'בייאטי אה קיז שאג  64
  

  ב אותיות לתורה"כ              בא- אותייות ליתורה
  ה"אמירעל ) מעידות(=נותנות עדות               דא) אידוד אל אמירה

  �"ג� חמש של מנצפ          גא� שינקו די מאנשיפה     
  ???????כבר בא כבר בא             ]???????[ינו 'ינו יה ב'יה ב

  ת�      
  ויקדש את לעמו    חכמי� ורבני�         אית ליאמו' ואייקאדיש  חאחאמי� אי ראבאני� 
  אדוניו קראו  כבר דרשו הענייני�        שו פאטרו) אאיל ייאמו יה דארשארו) אינייאני�

  הוא תיק� שברי�    בוא הגואל      ו רוטוראס'אדובאיל     ינידורה דיל גואיל 'ב
  שמו עליו קרא    ובק! כל הימי�      שו נומברי אאיל ייאמו  איס אי) קי� קול חאייאמי�

  ]חי[מלכי    מלכי חי          מי ריי      מי ריי חאיי  
  

  אלהי� קדוש ברכו  רבי שמעו� ב� יוחאי       ו'איל דייו שאנטו בינדיג  ימעו) בי) יוחאיי'ריבי ש
  נת� לנו עניי� זה    וג� רבי אלעזר      ו'יג'דייו אנוס אישטי פ    � ריבי אילאזאריגא'ב

  שהיא סוד קבלה    הראו אמונה      קי איס סוד די קאבאלה    אמושטרארו) אימונה
  הזהיר העניי� הזה    נכנס כל הזוהר      ו'יג'רילומברו אישטי פ    אינטרו טודו איל זואה

  ]חי[מלכי    מלכי חי          מי ריי        מי ריי  
  

  בית קדוש הוא תיק�  אור תורה הוא הגואל      ו'באייד שאנטו אדוב    לוז די תורה איס גואיל
  ע� כל התיקוני�  כל התורה הוא דרש        ו'קו) שוס תיקוני� אוב  טודו לה ליי דארשואיל
  ודאיי אי� חסרו�  בודאי הוא הזהיר      ואדאיי נואיי מאנקורה    שיירטו איל ארילומברו

  איכלה את כל הֵחֶלב    בצבעיה הקשת        ו'קימו טודו איל שיב  ארקולקו) שוס קולוריס
  מלכי חי   מלכי חי        מי ריי חאיי      מי ריי חאיי  
  צבי גואל שבתי              י"י גואיל שבת'  ציב    
  ת�    ת�    

  ת�     



  

  

  אשיל בייאטי'פ  65
  

  חקק בתו� טהירו/  דעו כי קו זהירו     /אקו איניל טיהירו 'קאב/ דיל זיחירו ' קי קאב' ריש'שאב
   הזהירזרח  /סוד טמירו      אלטו אישקלארישייו'ראב/ שיקריטו די איל טימירו 

  
  לבלבמל� קדוש               ריי שאנטו אירמויישייו  

  
   הוא שהתפלג בחלל /באשר לזה הכלל    /קי שי פארטייו אי) חאלאל / לוקי אל אישטי איס קילאל 
   הזהיר זרח /טמיריאלבסוד       ארישייואלטו אישקל'ראב/ אי) שיקריטו די טימיראל 

  ת�      
   מצולות וסתרי� /עולמות יצאו חמישי�    יירטה 'ונדורה אי אינקוב'פ/ מונדוס שאליירו) שינקואינטה 

   הזהירזרח  /יצאו ונגלו    אלטו אישקלארישייו 'ראב/ יירטה 'שאליירו) אה דישקוב
                
  לבלבמל� קדוש               ריי שאנטו אירמויישייו  

  
  ד מאוד חובבת"את היו / א קדושה ונוראה"ה      /דילה ייוד מויי קרינשייוזה / היי שאנטה אי טימירוזה 
   הזהירההזרח  /א� כה רחומה      אלטו אישקלארישייו'ראב/ מאדרי קיטא) פיאדוזה 

  ת�      
   צמצו� מהר מאוד נעשה /אויר היה מכוסה    /שי איזו צי� צו� מויי פרישטו ] / ו)[ה(יירט'יר אירה אינקוב'אב

   הזהירזרח  /כא� יצא טוב מזה      אלטו אישקלארישייו'ראב/ אקי שאלייו ביי) די אישטו 
  ת�      

   הקפות היה מקי /זעיר האיר בתחילה      ה אזיינדו'אס ב)?(רודאנד/ זיאיר אי איר אפרימיינטו 
  ]זהירה[ זרח  /והאינסו היה מנהיג          אלטו'ראב/ ינדו 'ה ריג'פ איב"אי אי) סו
                    

   בינה גדול וש� גבוה /ד של סוד חוכמתא"יו      בינה גאדול אי איי אלטה/ יוד די שיקריטו די חוחמאטה 
  ]הזהיר [זרח  /הטיל טפי� של אור ש� קשר        ] אלטו['ראב/ ו טיפי) די אור איי אטה 'איג

                              
  כול� קבלו/ חדרי� נמלאו       יירו)'טודוס אילייוס רישיב/ ירו) 'קאמאריטאס שי אינג

  ]הזהיר [זרח/ התענו וכול�            ]אלטו['ראב/ אי טודוס שי אפרימיירו) 
                    
  ת�      

   הופיעו ניקודי� נגלו /)מרהיבי�(אורות עשירי�       יירו)'ניקודי� שי דישקוב/ ריקאס לוזיס פארישיירו) 
  ]הזהיר [זרח  /לפי יכלת�          ]אלטו['ראב) / ?(אשיגו) לוקי פוטיירו)

                    
  
  



 

 

  אי� ק!????  ל /ד ראש אמצע וסו"יו      / ו 'אח נו איי קאב'די דארשיפ/   ו'יוד רוז מידייו אי קאב
  ]הזהיר [זרח  /תבינוהו כי הושיע        ]אלטו['ראב/ ו 'קי שאלב' לו אינטינדיריש

      
   נורא וקדוש מאוד /ות אל עליו�חזו מפעל      טימירוזו אי מויי שאנטו/ ראס דיל דייו אלטו 'חאזו אוב
  ]הזהיר [זרח / אהללו ואזמר לו           ]אלטו['ראב/ ו אי לו קאנטו 'לו אלאב
  ת�      

  
  שבתי באמת באמונה / זרקא היא השכינה      י ביאימית ביאימונה"שבת/ ה "יחינ'זארקה איש לה ש

  ]הזהיר [זרח / )בעינא: או(שיבוא אלינו ברינה           ]אלטו['ראב/ ירנה ביהינה 'קי מוש ב
  ת�      

  
   של השכינה הבהירה /כאשר נראה את פניה      יחינה מויי קלארה'די לה ש/ ירימוס שו קארה 'קואנדו ב

  ]הזהיר[ זרח/ ) יפתח: או (הופינו יעש        ] אלטו['ראב/ רה 'אי מואישטרה בוקה שי אוב
  ת�    ת�    

  ת�     
  

ÔÂÎÈËÒÂ¯˜‡" :˜ÊÁ È¯˜ÈÊ‡ ‰ÓÏ˘"  



  

  

  ד רנא עמוד א) בראשית(� א  השמטות כר$זוהר 
  

מתניתי� קטורי רמאי הורמני דבוריירי קריבו שמעו מא� מנכו� דסליק ונחית מא� כנש רוחא בידוי יקו� וינדע בשעתא דסלקי ברעותא דרישא + ב"סימ� ב ד טו ע
 סתימו טהירו� כחדא וסליקו ונחתו ואתעביד כלא חד וההוא  סתימו ברישא דכלא נשב בה ואפיק קומרי� טהירי� מתחברטהירוחיורא למעבד יקרא ליקריה סליק חד 

ה בגליפו טמיר וסתי� " סלקא ונחתא וזריק זיקי� נציצי� ואנשיב בה ואפיק חד חילא טמירא ואקרי שמיה אשר אהיטהירוה ההוא "כד נשיב בה ואנהיר אקרי אהי
תו נשיב בה ואפיק זיקי� נציצי� זרקי� לכל עיבר ואפיק , ה" עלאה ואקרי יהוטהירוההוא אינו� קומרי� טהיר� דאתחברו מגו חד טינרא סתי� נפקי בגלופא בחילא ד

תו ההוא טמירא  סתי� נשב בה וסלקא ונחתא וסליק באל ומאת� קיטורי� דנורא ואפיק חד חילא טמירא ואקרי ) חסד(ל "חד חילא טמירא נצי! לכל סטר ואקרי א
  תו נשיב בה , ירי� להטי� לכל סטר מנהו� די מתקנ� בתקוני יאות ומנהו� די מתקנ� בתקוני אחראאלהי� ודא גבורה מהאי מתפשטא� חילי� טמ

  
  ד רעז עמוד א) שמות( תוספת כר� ב $זוהר 

  
א  טמירא גו האי כפורתטהירו עלאה ואתפרש פרישו עלאה לאתנהרא גו טמירובראשית ראשיתא עלאה כפורתא גניא טמירא דאשתכחא מרזא דנקודה דרישא 

� דאתאחדא מתתא לעילא מגו דחילו דאזלא בקושטא גו ארעא הוה אשתכח נהירו דאביד אד� קדמאה ואתטמר ההוא נהירו בגנתא דעד� סלקא "� מטטרו"מטטרו
�לני גנתא שלימו דלתתא הוה גרע דהא אתאביד בחובה דאד� קדמאה נחת לתתא אתטמר גו אי, לעילא לא אתיישבא בדוכתיה דהא לא הוה אשתלי� מכל סטרי

אתפשט תמ� בכל סטרי גנתא עד דאתיליד חנו� ב� ירד כיו� דאתיליד הוה אשתכח סמו� לגנתא שריאת ההוא נהירו לאתנהרא בגווייהו אתרבי ברבו קודשא ושריא 
 אתו שליח� מלאכי עלאי אוליפו ליה עליה נהירו דמנצצא עאל לגנתא דעד� אשכח תמ� אילני דחיי וענפוי ואנבוי דאילנא ארח ביה ואתיישב גו רוחא דנהירו דחיי

ויתהל� חנו� ) בראשית ה(חכמתא עלאה יהבו ליה ספר דהוה טמיר גו אילגא דחיי ואולי מניה וידע אורחוי דקודשא ברי� הוא ואשתדל אבתריה הדא הוא דכתיב 
  , את האלהי�

  
  פרשת ויחי ד רלד עמוד א) בראשית( תוספתא כר� א $זוהר 

  
� אזדהרו עלמא דאמצעיתא בגווייהו אזדהר בזוהרא דמאר� כל אינו� מארי דעייני� אסתכלו ופקחו " דזהרי� דסלקא ונחתא תרי אלפי עלמיירוזה קרא בחיל ואמר 

 �  עיניכו� ותזכו� להאי נהירו להאי עדונא אלי� אינו� ברכא� דנגדי מלעילא מא� דזכי גלגלא סלקא אסחר לימינא ואנגיד ואמשי� לההוא דזכי ואתעד



  

  

  ביאטי  66
  

  רוח פסקונית הוא חילק            רואח פאשקו) יוד איל פארטייו
  ]הוציא ידו ובראו[            ]שאקו שו מאנו לו קרייו[

  ]מיהו אינסו הוא פתח[            ]רייו'פ איל אב") סו"מיהו אי  
  ]שלשה שה� אחד הוא הינו אחד[            ]טריס קייס אונו איליס אחד[  
    
  ת�  

  
 בשתי כנפי� יצאה"אל            לייוקו) דוס אלאס שא' אליפ  

  כל האותיות ממנה ניגרו            טודאס ליטראס די איל קורייו
  הישר  הוא בתוו�) קב: או(קו          חאייאשאר איס אי) מידייו' קאב    
  תלת קשרא מהימנותא          תילאת קישרה מיהימנוטה    
  ת�  

  שבתי הוא סוד מצנפת            ית'י איס סוד מיזנייפ"שבת
  על ראשו תואר ֶיֶפת            ית' רוס טוהאר ייפרי שו'שוב

  סוד אמונה אמת           אימית שיקריטו אימונה    
  תלת קשרא מהימנותא          תילאת קישרה מיהימנוטה    
  ת�    ת�  
  ת�    

  
� ˙Â¯È˘ ‰‡¯"·  



  

  

  בייאטי  67
  
  האיר העול� כולו) מלכא עמיקא(מל� עמוק  !"ש          ונדו ארילומברו טודול מונדו'� ריי פ"ש

  אי� שני לו תלת קשרא מהימנותא      רה מיהימנוטה'ו איל נואיי שיגונדו תילאת קישקומ
  אלהא הוא              א"אילאאה הו    

  ד ַהְיֵשר התפשטה"למ            ו שי אישפאנדייו'לאמית  דיריג
  בתפארת הסתתרה            ירית שי אישקונדייו'אי) תיפ
  ! גילה אותה"ש            רייו תילאת'� לו דישקוב"ש  
  ת�      

  
  תורת חסד של עתיקא             וראת חסד די עאתיקהת

  פתח אותה למטרוניטא              רייו מאטרוניטה'לו אב
  חוט ישר ש� קושר              ו אאי אטה'ילו דיריג'פ  
  ]קשרא מהימנותא[תלת                   תילאת  
  ת�      

  
  ד בתו� הצמצו�"יו            צו�  יוד אדיינטרו די איל צי�

  בא ניצו! כל ניצוצי�           נישושי� די קול]  ניצו�[=ייני נישוש 'ב
  שבתי מי� עמוקי�              י מאיי� אמוקי�"שבת  
  ]קשרא מהימנותא[תלת                   תילאת  
  ת�      

  
  אבא ר� שהוא חכמה            אבה אלטה קי איס חוחמה

  "כח מה"מש� יצא ש�           י� קואחמה'שאלייו ש] די אליי[=דאיי 
  עיבור ע� האמאהוא         איליס היבור ש קונלה אימה       
  ]קשרא מהימנותא[תלת               תילאת      
  ]ת�[      

  
  )עמיקא שעמיקתא(מקו� עמוק בעמוקי�             ונדורה'ונדו די פ'לוגאר פ

  שבתי הוא דמותו              יגורה'י איס שו פ"שבת
  הגאולה יחיש לנו          לה גידולה מוס אפרישורה    
  תלת קשרא מהימנותא          תילאת קישרה מיהימנותה    

  אלהא הוא              א"אילאלאה הו     
  

ÔÂÎÈËÒÂ¯˜‡" :Ï‡È˙Ï˘" ;� ˙Â¯È˘ ‰‡¯"„  



  

  

  י)'טורייש' וק'וג'י� דאהי ק'יק'דיג'בייאטי שיב  68
  
  קוינו לו' שמעו דברי ה          ינו לו'ריי אדונאיי קיב'עו דיב י�'ש

  כי הוא תמיד מלכא משיחנו          יחינו'קי איליס שיינפרי מאלקה מיש
  בוא בוא אדוננו בוא ובוא גואלנו      י) מואישטרו גואיל'י) אי ב'ו שינייור בי) מואישטר'י) ב'ב

  אני� אמא� אמא�'ארג. ל� כמהנו לראות גדולת�    אני� אמא) אמא)'ארג. טו גראנדיזה יאיר'לייחא די מאנו פור ב
  א שמוהוא גואל אי� כמוהו שבתי הו    י איס שו נומברי"בת'איי אוטרו קומו איל ש איליס ריחמידור נו

  אחטיר'ומלימיזי ש'י ביר ייארדיר ג'אני� בייליג'ג      אחטיר'ומלימיזי ש'י ביר ייארדיר ג'אני� בייליג'ג
  אניסאמא�'נפשי ייחלתי כל ימי אייכה מלכי ג    אניסאמא)'ריי ג טי קול  ייאמאי האיי חה מי י ייחאל'ש'נאפ

  ת�      
  

  ל� מצפי�????? ּּּ ּּּּּ????        טי אישפירא) אי מואישטרוס א) ?(ס'בי וב
  ושירא�'אופיי אדחה קול מיטובי ב          ושירא)'אופיי אדחה קול מיטובי ב

  יכלו רעי� חטאי� ל כ          קול ראייאי� חאטארי� ארימאטארא)  
  ]בוא אדוננו בוא ובוא גואלנו[בוא                   י)'ב  
  ת�      

  
  תורת חסד דעתיקא יפתח          רירה'ד די עאתיקה אב"תוראת חיסי

  יהי רצו� עינינו יראו          ירא)'וס ב'אצו) מואישטרוס אוזיהי ר
  ]בוא ובוא גואלנו[בוא בוא אדוננו           י) מואישטרו שינייור'י) ב'ב    
  ת�    ת�    

  ת�     



  

  

  אשיל בייאטי'פ  69
  
  כתר עליו� הינו, ! משיח הוא הכח"ש      אח איס איל קואח כיתיר אילייו) איזיל]יי['� מיש"ש

  בימינו נראהו        ייאמוס אאיל'אס בס דיי\אי) מואישטראש
  מ� השלושה אחד ראש השנה      ]ראש השנה[=דילוס טריס אונו איל רוז האשאנה   
  לאיל� הוא ראש השנה לאיל� הוא        לאיילא) איזיל רוז האשאנה לאיילא) איזיל  
  ת�      

  
  ברו� הוא ושמו            ו איל אישו נומברי'בינדיג

  חש עלי צור יאירנ            נאחאס אלי ישור ארילומברי
  אב� השתיה הוא יפתח         רירי'ייתייא איל אב'י) האש'איב  
  ???בי� ה            אינלה מאר איל שימרי  
  ]השנה לאיל� הוא[ראש                   רוז  

  
  עילות]ה[כל ] ת[תני� הגדול  עיל            טאני) האגאדול עיל קול עילות

  אל אלהי� עושה פלאות            איל אילוהי� אושי פיליאות  
  ממנו באות ברכות              ייני ביראחות]'[דיל ב  
  ]השנה לאיל� הוא[ראש                   רוז  
  ת�      

  
   הוא יפתחיוצר בראשית            רירה'ית איל אב'יוסיר ביראש

  בבוצינא טהירה ראשונה            אינלה בוציצה פרימיר תיחירה
 מ� העומק"יצאה אל            ונדורה'דילה פ' שאלייו אליפ    
  מראה במהרה              הירה ייאמוס בימ'ב  
  ראש השנה לאיל� הוא                  רוז  

  
  צבי צדיק גואל ודאי            י צאדיק גואיל שיירטו'ב"צי

  גנ� בגנו          אינשו גואירטו] גורטילאנו[=אורטילאנו 
  כל עולמות מש� חילק            ארטו'קול עולאמות די אאי פ  
  נראנו יחד              ונטו'ייאמוס ג'לו ב  
  ]השנה לאיל� הוא[ראש                   רוז  

  
  
  
  
  



 

 

  ייחוד שירה עד בלי די            ייחוד שיראעת בילידאיי 
  ע� נשמת כל חי            מאתה די קול חאיי'קונלה ניש
  יגלהו מל� שבתי            י"בת'רירה ריי ש'לו דישקוב  
  הוא הינו קיי� וחי            יחאיי'איליס קאייא� ב  
  ]השנה לאיל� הוא[ראש                   רוז  
  ת�    ת�  

  ת�   
  

ÔÂÎÈËÒÂ¯˜‡" :·Èˆ È˙·˘'È"  



  

  

   בייאטי  70
  

  יעקב איש ת�              וארו) קונפלידו' יעקוב
  באבות מהולל              אדו'וד אלאב'ביאב

  קראו ישראל            ייאמו אאיל ישראאיל    
  הוא גואל משיח            איליס גואיל אונטאדו    
  ד רומז"עקב של יו              די ייוד שו רומיז' עיקיב

  סוד יבוק הוא              בוק איסשיקריטו די יי
  פתח קדושות            רייו שאנטידאס 'אב    
  ]גואל משיח[הוא                 איליס    

  כי הוא השפיע על השתי�            לוייו לאס דוס'קיאיל אינפ
  ארבעה עולמות) ייחד(איחד               אאונו קואטרו מונדוש

  הוא תיק� את כול�            ו אה טודוס'איל אדוב    
  ]גואל משיח[הוא                 איליס    

  בא לתק�              אר'ינו פארה אדוב'ב
  )ְלַיֵחד(ואותנו לאחד               אי אנוס פור אאונאר

  בא להללטובה             ינו פור לועאר'ה ב"טוב    
  הוא גואל משיח            איליס גואיל אונטאדו    

  ת�   
  

ÔÂÎÈËÒÂ¯˜‡" :·˜ÚÈ" ;� ˙Â¯È˘ ‰‡¯"‚  



  

  

  אק' אוש  71
  
  ! גואל אתה הנ� אור ישראל"ש          ישראיל� גואיל טו שוס אור די "ש

  ונטע אות� בסוד שאלתיאל        אי פלאנטו אטי איניל שיקריטו די שאלטיאל
  !  הא הוא"יה הוא יה הוא יה מינהו ש        א"� הא הו"א יה מינהו ש"א ייאהו"ייאהו  

  
  הוא אות� נטע] �[ברו            א אטי פלאנטו"בארו הו

  ורת�לנו זמ              אנוס טו שארמיינטו
  בתו� בית מקדשו            דיינטרו שו קאזה שאנטו  
  ]שאלתיאל[סוד                 שיקריטו  
  ת�    

  
  תלת קשרא מהימנותא            רה מיהימנוטה'תילאת קיש

  שלוש זמורות גבוהות            טריס שארמיינטוס אלטה
  הראה גואל קדוש              אמושטרו גואיל שאנטה  
  ]שאלתיאל[סוד                 שיקריטו  
  ת�    

  
  כבר אנו שתולי�            מוזוטרוס פילאנטאדוסיה 

  במקו� לא לנו              אינלוגאר קי נו אה  נוס
  ]י�[כא� נהיה קדוש              אקי שירימוס קאדוס  
  ]ד שאלתיאל[סו                  שיק  
  ת�    

  בביתו שתולי�              אינשו קאזה שיטולי�
  סוד בתולי�              שיקריטָו די ביתולי�

   דברי�טובהכתיב             ה דאוארי�"טוב' קאטיפ  
  ]שאלתיאל[סוד                 שיקריטו  

  
  חזק לנשמתו              אמה'חזק אשו ניש

  שאלתיאל שמו נקרא           שאללטיאל אאיל ייאמה
  דבק באמא              אפיגארה אי) אימה  
  סוד שאלתיאל              שיקריטו די שאלטיאל  
  ת�    ת�  

  ת�   
  

ÔÂÎÈËÒÂ¯˜‡" :˜ÊÁ È˙·˘" ;� ˙Â¯È˘ ‰‡¯"‰  



 

 

  אק בי) בו ייולי קולאיי שאנדי�' אוש  72
  

  מה שאמר בארא� אילאלה הוא          א"ו בארא� אילאלה הו'לו קי דיש
]        [          ]        [  

  ]      [            ]      [  
  זאת בעבור אברה�            ראחא�'איס פור מודרי די אב  

  
  יצא מתו� אפילה אחת            שאלייו די או) אישקורידאד

  ודיעהו את האמתה            ידראד'יר אה ב'לי איזו שאב
  שהורה טובה אחת            קי אמושטרו אונה בונדאד  
  ]בעבור אברה�[זאת                   איס  

  
  הורה את האמונה              יר לה אימונה'איזו שאב

  ע� הזק� והזקנה              קוניל זאקי) אי זאקינה
  לעול� כולו הוא משענת            טודול מונדו שי שושטירנה  
  ]�בעבור אברה[זאת                   איס  

  
  כיוו� שהושל� לאש            ואיגו'ו אינפ'שיינדו איג

  אמר אליו ידידי              ו אאיל מי אמיגו'דיש
  חסד שגברטובה             ד קי מאיירגו"ה חיסי"טוב  
  ]בעבור אברה�[זאת                   איס  

  
  חזק לנשמתו              חזק שייא שו נישאמה

  איירו נקרא'אברה� קב            איירו ייאמה'רא� קאב'אב
  יהא ש� טוב             אמה בואינה' או) פשייא  
    זאת בעבור אברה�            ראחא�'איס פור מודרי די אב  
  ת�    ת�  

  ת�   
  



  

  

   בייאטי  73
  

  תאוות הכל מלכי מלכי חי מלכי      דישייו) די טודו מי ריי מי ריי חאיי מי ריי'איל קוב
  מלכי מלכי חי מלכיאהוב על עליו�       קרינשייאדו די איל אלטו מי ריי מי ריי חאיי מי ריי

  ת�      
  הה ניצו! כל ניצוצי� עמ� לנו כפני�        אה נישוס קול נישושי� קונטי אנוס פור פאני�

  הה נקודה מקודשת היא עצמה מתמלאת        ה'ה אילייא פרופייו שי אינג'אה ניקודה בינדיג
  ת�      

� לנו ניחוח תהילת�ת??? הה אל גדול ע�       אדייו גראנדי קו) שאעור דאמוס גולור די טו לואור  
  הה אל נפלאות נשמתי אלי� עלתה        ייו'זו דייו מי אלמה אטי שוב ייה'אה מאראב

  ת�      
  מי� עמוקי�????? מאמיני� ה� צדיקי�         מאמיני� שו) צאדיקי� באזייא מאיי� אמוקי�

  עשה צדקה ע� עני קומה אדוני          אנטה אדוני'אש שאדאקה קו) אני אליב
  ת�      

  יהא זה במי� טהורי� שתרח! נשמותינו    אס מואישטראס אלמאס'אגואס לינפייאס קי ליבשייא קו) 
  ומאמיני� שואלי� ישועתו מצפי�      אי מאמיני� דימאנדא) שו ריחמישייו) אישפירא)

  ת�      
  ועינינו תראינה            ירא)'וס ב'אי מואישראס אוז

  מלכי מתי� יקומו          אנטארא)'מי ריי לוס מואירטוס אליב
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  אשיל בייאטי'פ  
75    
  

  קודש קודשי� הוא            קודיס די שאנטידאד איס
  פתח שבת קודש              רייו שאבאת קודיס'אב

  )קודש(עבודתו היא קדיש             ישייו איס קאדיס'שו שירב  
  פתח שבת קודש              רייו שאבאת קודיס'אב  

  
  ודותאכלנו שלוש סע             קומימוס טריס שיאודוד
  )להעיד(על האמונה לתת עדות               אה אימונה דאר אידוד

  כול� אחדות אחת             טודוס איס או) איחאדות  
  ]שבת קודש[פתח                   רייו'אב  

  
  המצח פתוח            יירטו'רינטי איס אב'לה פ

  המסמרות בטלו            וס שי באלדו'לאס אינקלאב
  הכל פתח[ ]  ע� עשו            רייו'טודו אב[ ] איזיירו) קו) א  
  ]שבת קודש[פתח                   רייו'אב  

  
]        [          ]        [  

  לא נותרה עליה              ימיינטו 'נו קידו שוב
  הכל פתח, תוקנו            רייו'ארו) טודו אב'שי אדוב  
  ]שבת קודש[פתח                 ]רייו'אב[  

  
  בלי דג אי� שבת            י נו איי שאבאת'שי) פיש

  זוהי אמונת אמת             ידראת'איש אימונה די ב
  מצא אחווהטובה             אייו אירמאנדאד'ה פ"טוב  
  פתח שבת קודש              רייו שאבאת קודיס'אב  
  ת�    ת�  

  ת�   



 

 

  בייאטי  76
  

  דר� של איל�              קאמינו די או) אילא)
  לשובע תאכל לח�            פא)' ארטו קומיריש'קו) פ

  ודאי בא זמנו              ינו שו זימא)'ואדאיי ב  
  לשובע תאכל לח�            פא)' ארטו קומיריש' פקו)  

  
  בסו אמנה              ו די אמאנה'אי) קאב

  מלכה המלכה              שי אינריינו לה ריינה
  כבר ירד המ�              ו לה מאחנה'יא אבאש  
  לשובע תאכל לח�            פא)' ארטו קומיריש'קו) פ  

  
  צמחה האמת            ידראד 'אירמויישייו לה ב
  מנהר הטוב              דאדקו) רייו די לה בונ

  היו� קדושת שבת            אויי שאנטידאד די שאבאת   
  ]ל לח�[לשובע תאכ              ארטו קומי'קו) פ  
  ת�    

  
  כבר מלכה הקדושה              ה 'יה אינריינו קידוש

  באמונה תתהלל            ה'אלש'ש קו) אימונה אי)
  :רב נת� דורש לנו            נאטא) אנוס דארשה' ראב  
  ]תאכל לח�[לשובע                 ארטו'קו) פ  
  ת�    

  
  בלב טהור               קוניל קוראשו) לינפייו

  )או בשורה(נמצא לו עונג               ישייו'שי לי טופו אלב
  את התורה פתחזכרי               רייו'י לה ליי אב"זכר  
  לשובע תאכל לח�            פא)' ארטו קומיריש'קו) פ  
  ת�    ת�  

  ת�   



 

 

  בייאטי  77
  

  אתרוג סוד של אסתר            איתרוק שיקריטו די איסתיר
  "אתה סתר"כי יש בו             קי איי איניל אטה שיתיר

  הוא ביטל איסור והתר            יחיתיר'איל באלדו אישור ב  
        הנ� יפה רעייתי            איתי ארה'פ טוייא נאיי הי  

  ומו� אי� ב� ב�             אי מאקולה עאיי) אינטי     
  

  דע שלמהאתרוג לא י             איתרוק נו שופו שילימה
  הוא דר� גבר בעלמה            יר ביאלמה'איס דיריח גיב

  � סתומה"סודו מ            שו שיקריטו מימ שיטומה  
  ]יפה רעייתי[הנ�                 היי נאיי  

  
  אתרוג שהוא ספר תורה            יר תורה'איתרוק קי איס ציפ

  לא יוכל להיות ֶחֶסר              נו פואידי שיר מאנקורה
            ) מעיר אותה(נות� לה הערה             דאה אילייא דישפירטאדורה  
  ]יפה רעייתי[הנ�                   הי נאיי  

  
  אתרוג מעורר אהבה            ה"איתרוק שי דישפירטה אהב

  עימו נפתחת מחשבה            ה 'אב'רי מאחאש'קוניל אב
  זכרי טובהזכרונו             ה"י טוב"שו מימראשייו) זכר  
  יתיהנ� יפה רעי            ארה איתי'הי נאיי טוייא פ  

  ומו� אי� ב� ב�           אי מאקולה עאיי) אינטי      
  ת�             ת�  

             ת�   
  
  )'א' ש ד"שיה( ִהEְָ� ָיָפה ַרְעָיִתי) טו(

 �ְ?ָ �  )'ז' ש ד"שיה(GָHIְ� ָיָפה ַרְעָיִתי Fמ�F ֵאי
  "סתרא"וסו הש� " רוגאת" ראשית המילה $" אתה סתר"
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  אהבתי אלי� אדוני אינה פוסקת מעומק לבי        ינדי� מוחאבייטי)'לדי) איפיקמאז דירוני די'ג

  הראה לנו כי אני קרבנ� הוד רוממות        ליטי)'ושטיר דוב'קורבאניי) אולדוגי� ביזי ק
  בעל חסד?????????????????? חיי         אני� מיחרי באני�'אומרו� דיל שיטאני� אהג

  ב סוד משיח"ג וט"רצת            ייאח'סוד מיש' ריצטאג אי טאב
  ונוח) עת: או(וג� קב עד             אי טאנביי) קאב איד אי נואח  

  י לבטח"א צב"ע ודאי תג"ש נט"! סוד קר"ש      י שיירטו'ואדאיי טאגה ציב' � סוד קיריצ נאטאאב"ש
  � לבטח"י גנ"מי ימצא עמוק עמוק שד      י גא) חה פור שיירטו"ונדו שד'ונדו פ'אייארה פ'קי) פ
  ויקדש לעמו בשלו�            אמו קונפאש  לי'קאדיש ואיי

  ז "י פ"ק ל"ודאי הוא הינו סוד ג            ואדאיי איליש סוד גאקליפאס  
  ! ותיק גואלנו"ש            שאצ ואטיק מואישטרו גואיל

  כי צא וחשב            ישאס'אי קאב' קיצי טאשיב  
  .דמו�עלי� נאמר אי� ק! אד� ק        ו עאיי) קי� אדא� קאדמו)'ואי דיג'רי טי פ'שוב

�"נו' ו' עבר הסייגי� ביד סנדל פ[        ]אייאדוסבייאד סאנדאל פי ואו נו)'פאשו לו ב[[  
  

� ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Â ;¯˜"Ë� ˘" ˙ÂÈ˙Â‡ ÏÈÎÓ Ú"ÔË˘ Ú¯˜" ;‚˙"·ˆ ‡" È-Ó Ô· Ì˘ ÍÂ˙Ó ı˙È‚·‡ ˙ÂÈ˙Â‡ "· ;„˘"�‚ È" Í-Ó È�· Ì˘ ÍÂ˙Ó È˘ÈÏ˘ Ì˘ ˘ÎÈ„�‚ ˙ÂÈ˙Â‡ "· ;‚"Ï ˜"Ù È" Ê-˜ÊÙÏ‚È ˙ÂÈ˙Â‡  Ô· Ì˘ ÍÂ˙Ó 
Ó"·  
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80    
      י אושיטאהי)'פאשיל בייאטי אש  

  
  כבר הראה באחרונה כי תהיה          ייה אמושטרו ביאחרונה קי שירה

  ה"אמיראסתר המלכה סוד גואל           איסתיר האמאלכה סוד גואיל אמירה
  בלגי� הריק הזה קיש קיש קרייא        אירה' קיש' אזייה קיש'אי) אישטאמנה ב

  ה"אמיראסתר המלכה סוד גואל           כה סוד גואיל אמירה]ל[סתייר האמאאי
            ת�    

  נפלה לא תוסי קו� כבר היה          ייאה'יילה לֹא תוסיפ קו� יה אב'נאפ
   היה לה דרור$ותקו�             ורייה'ואתאקו� שי לי איזו אלפ

  ה"בעזרת המקו� שהוא הוי          ה"ביעיזראת האמאקו� שיהו הוי
  ה"אמיראסתר המלכה סוד גואל           אלכה סוד גואיל אמירהאיסתיר האמ

  ת�    
  כבר אמרו היא הינה אכתריאל          ירו) אילייה איש אכיתיריאיל'יה דיש

  היא עטרת אלהי� בסוד גואל          איס קורונה די איל דייו ביסוד גואיל
  שלמה ודאי גואל ישראל          אדור ישראל'שילימה ואדאיי שאלב
  ה"אמיראסתר המלכה סוד גואל           וד גואיל אמירהאיסתיר האמאלכה ס

  ת�    
  חזק יהי לאסתר מורקאטה          חזק שייאה אלה איסתיר מורקאטה

  שתעלה נשמתה באמא דלעילא          ה אי) אימה אלטה'קי שו אלמה שוב
  קבל א�תה גואל קדוש          ה אאילייה גואיל שאנטה'ארישיב

  ה"אמיר המלכה סוד גואל אסתר          איסתיר האמאלכה סוד גואיל אמירה
  ת�    ת�  

  ת�   
  

· ‰�Ó‡Ë˘È‡ ÔÈ‡'˘È˜ ‰ÈÈÊ‡ '˘È˜ ' ‰¯È‡-Ó ˙Â¯È˘· Ì‚ ÚÈÙÂÓ ÂÊ ˙˘·Â˘Ó ‰¯Âˆ· ËÙ˘Ó‰ "h :· ‰�ÓË˘È‡ ÔÈ‡'‰�Â˘ ˘È˜ ˘È˜ ‰ÈÈÊ‡ . Ï˘ ˘Â·È˘ ‰�Ó‡Ë˘È‡"‡¯˙Ò‡ " Ì˘‰ ˙‡ ÏÈÎÓ‰"¯˙Ò‡"  
¯ 'Ì˘ ¯·Ò‰  
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  אשיל בייאטי'פ  

  
  אשורר לאל גדול וקדוש          ו'ינדיגקאנטארי אה אייל גאדול ב

  כפרה היא לנפשי מצער          איש קאפארה אמי אלמה די צאאר
  הוא אל רחמ� ואל ישר          ו'איליש ראחמא) אי איליש דייו דיריג  
  יושיע נפשי מצער          אישקאפארה אמי אלמה די צאאר  
  ת�    

  ישר כל הרואה גדולתו          ידי שו גראנדיזה'ו איל קי ב'דיריג
  הפ� את הטו�ב ועשהו צער          ורנו איל ביי) אי לי איזו טריסטיזהט

  לש� כבודו לכבד גדולתו          וד פור אונראר שו אלטיזה'פור שו קאב  
  ]יע נפשי מצער[יוש                  איש  
  ת�    

  )חשקי(ודאי יודע הוא רצוני           ילונטאד'י אמי ב'ואדאיי אילייא שאב
  שרוצה אני לדעת טובתו          יר אשו בונדאד'קי ייו קירי פור שאב

     יעשה עמי עתה זו הטובה        ארי אמי אגורה אישטי בונדאד'פ  
  ]יע נפשי מצער[יוש                  איש  
  ת�    

  עני טובהיבש גופו של           ה"'שיקו שו פואירפו די עאני טוב
  ה" בעול� ע� זו האהבנמצא הוא         ה'ב"אישטה איניל מונדו קו) אישטה אה

  ועתה זוהי מחשבתו          ה'אי אגורה אישטו איש שו מאחאשאב  
  יושיע נפשי מצער          אישקאפארה אמי אלמה די צעאר  
  ת�    ת�  

  ת�   
  

ÔÂÎÈËÒÂ¯˜‡ :˘Â„˜  



 

 

  גאזל על הצער
  

  Jָד;ל 0ָר8ְ- ה8א, ֲא7;ֵרר ָלֵאל
  ֵיָחֵל� ֶאת ַנְפ7ִי ִמXַַער, ִיְדֶלה

  ֵאל ַצIִיק ְוָי7ָר ה8א, )ֵאל ַרֲחָמ  
  ֵיָחֵל� ֶאת ַנְפ7ִי ִמXַַער, ִיְדֶלה  
  

  ֲאָוִתי ל; Jְל8ָיה ְונ;ַדַעת, ַוIַאי
  ֵה) ֶאת ֲאִמK; ָחַפְצKִי ָלַדַעת
  ִיְגמֹל ִעCִי ט;ָבת; ַהF;ַפַעת

  ֵיָחֵל� ֶאת ַנְפ7ִי ִמXַַער, ִיְדֶלה
  

   ֲעצ8ָמהJְד8ָלת;, ַרב ה8א ָי7ְר;
  ָנַטל ַהY;ב ֲהָפכ; ְלָעְגָמה

  .ְיִמינ; ר;ְמָמה, ִלְכב;ד;
  ֵיָחֵל� ֶאת ַנְפ7ִי ִמXַַער, ִיְדֶלה

  
  ה"ט0ָבָיֵב7 ה8א 8Jפ; 7ֶל ָעִני 

  ִעN ;Cֲהָבה, ִנְמָצא 0ָע;ָל�
  :ַעKָה Kַַעְבֶר@8 ַהַמֲח7ָָבה

  ִמXַַערֵיָחֵל� ֶאת ַנְפ7ִי , ִיְדֶלה
  תרג� אבנר פר�      
  כל הזכויות שמורות      
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  בייאטי
  

  עצי חיי� הוא הינו חמש מאות שלי          איצי חאיי� איליש קיניינטוס מייאס
  כל העולמות בו ה� קשורי�          טודוס לוס מונדוס קוניל שו) אטאדוס
  נשמות  צדיקי� מש� יוצאות          אלמאס די צאדיקי� דאאי שאליינדוס

  בעלי אמונה ש� נקשרי�            באלי אימונה אאי שו) אטאדוס
  והצדיקי� בו דבקי�          אי לוס צאדיקי� איניל אפיגאדוס

  ת�                         
  מי� חיי� תמיד מש� נובעי�          מאיי� חאיי� שיינפרי דאיי שאליינדו

  באהכי עילת העילות בו היא           ינידו'א עילות איניל ב"קי עילאת הו
  שמו חמש מאות שני� הוא קרוי          שו נומברי קיניינטוס אנייוס ייאמאדו

  ]אמונה ש� נקשרי�[בעלי               באלי        
  ת�                       

  תורת חסד מש� לנו ניתנה          תוראת חיסיד דאאי חואי אנוש דאדו
  שאורה תמיד נ0ֵגJַ          ה ארילומבראנדו'קי שו לוז שיינפרי ב

  המלומדי� בו שמחי�          לוס אינטינדידוס קוניל אליגראנדו
  בעלי אמונה ש� נקשרי�            באלי אימונה אאי שו) אטאדוס

  ת�                       
  חזק ונתחזק לנשמתו          חזק שייאה שו אלמה יניד'חאזאק ב

]  [                ]      [  
]  [            ]      [  

  בעלי אמונה ש� נקשרי�            באלי אימונה אאי שו) אטאדוס
  ת�  ת�
  ת�                     
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  אק'אוש  

  
  רחוק מי ישיגנו            וס קי) לו אלקאנסארה'ליש

  עמוק עמוק מי ימצאנו            אייארה'ונדו קי) פ'ונדו פ'פ
  אור טהור, אור בהיר            לוז קילארה אי לה לוז לינפייא  
  ה"אמירמל� הוא הינו ה            איליס אי איל ריי אמירה  

  ה"אמירהוא הינו המל� , חי מלכי, חי מלכי      חאיי מי ריי חאיי מי ריי איליס אי איל ריי אמירה
  

  ודאי מסיבה ראשונה              ואדאיי די שיבה ריצונה
  שיצא ניצו! אחד            קי שאלייו שינטייא אונה

  ֵמא0ר קדמאה הבוצינא            די אור קאדמה לה בוצינה  
  ]ה"אמירהמל� [ הינו הוא                איליס  
  ת�    
  כבר אמרו אשר יהיה             ירו) לוקי שירה'ייה דיש

  ) ?(לונה F8ַקע              לונה שי אריפודייארה
  היא עימו תתהלל           ארה'אילייא קוניל אלאב  
    ה"אמירהוא הינו המל�             איליס אי איל ריי אמירה  
  ת�    ת�  

                                   ת�
  

˜‡ÔÂÎÈËÒÂ¯ :ÈÂÏ  
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  י טאייליר'אק עאלימי) בינדיק'אוש  

  
  ת שהיא Kֶֶלת"דל            דאליד קי איש או) פואירטה

  שפתח גואל קדוש             רייו גואיל שאנטה'קי אב
  והוא קודש ר�            אי איליס שאנטידאד אלטה  
  שפתח גואל קדוש             רייו גואיל שאנטה'קי אב  

  
  בודאי קליפה יכרית            ארה'ואדאיי קיליפה טאג

  ויפתח ולא יסגור              רירה נו) סירארה'אי אב
  טומאה תעבור            אינקונאמיינטו פאשארה  
  שפתח גואל קדוש                 רייו'קי אב  

  
  נפתחמאז               רייא'די קואנדו שי אב

  א שמע"אודות טעות הו             א שי אוייאה"די יירו הו
  עשתה] או רוש[ליפה סוד ראש ק            אזייא'קיליפה סוד רוש פ  
  שפתח גואל קדוש             רייו גואיל שאנטה'קי אב  

  
  לוי יהודה טובה הה              י יהודה'ה ליב'ב"הא טו

  � הסתומה"ראה את המ              ידו אלה מי� שאנטה'ב
  שהיתה חתומה עד מאוד             לוקי אירה מויי שייאדה  
  ש שפתח גואל קדו             רייו גואיל שאנטו'קי אב  
  ת�    ת�  
  ת�    

ÔÂÎÈËÒÂ¯˜‡ :„Â„ ;¯¯Â˘Ó‰ Ï˘ ‡ÏÓ‰ ÂÓ˘ ÚÈÙÂÓ ‰�Â¯Á‡‰ ˙ÊÂ¯ÁÓ· :‰·ÂË ÈÂÏ ‰„Â‰È  
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  אק'אשיל אוש'פ  
  

  למלחמה יצאו המורי�            א) גירה לוס מורוס'ארמאב
  לערי� להלח�          דאדיס די גירייאר'אלאס שיב

  בי� את סוסיה�מסוב          אייוס'יינדו שוס קאב'ריבולב            
  יצאו לשחק בחניתותיה�          וגאר לאש לאנשאס'שאלייא) ג            
  חי שריפה אהובתי           א מי נאמוראדה'יריפ'חאיי ש

  
  נסי� זקופי� נושאי� ה�            א) אירגידוס'פינדוניס ייב

  רקומי� בידי אהובותיה�            ראדאש די שו אמאדאש'לאב
  כל מי שאמונה בו            ייאהטודוס קי אימונה טינ        
  ייצא להתענג בה            שי פאסאה ביי) אגוזארלה        

  ]שריפה אהובתי[חי                 ]חאיי[  
  
  שאהבה בו כל מי            ]טודו קי אמור טינייאה[

  לשדה ייצא לזכות            שאלגה קאנפו אה גאנארלה
  אחיותש� היו שתי         ס)י](אירמאנא[ ייא) דוז'קי אייאי אב       
  באהבה שבויות          ]אס)[ה(קי די אמור אישטא) טומאד       

  ]שריפה אהובתי[חי                 חאיי  
  

  האחת קרויה פאטֶמה            אטמי'לה אונה שייאמה פ
  האחרת קרויה שריֶפה          שייאמה] י['יריפ'ש] ה)[ו(לה אוטר

  אמרה פטמה לשריפה            ה'יריפ'אטמה אה ש'דישו פ      
  כמייעצת לה            ה'אב'מו קיי) לה קונשיגקו      

  חי שריפה אהובתי                חאיי  
  

  אחות שלי שריפה         ה'פ]י)[א(יר'אירמאנה מילייא ש
  ?מה באהבה שבויה את          קי אישטאש די אמור טומאדה

  )קרנו פני�(בעבר גווני� היו ל�           לייאש טיניר קולוריש]ו)[א(ש       
  ועתה הינ� חיוורת        אישטאש דימודאדה]  אגורהאי=ֹ[ייאגורה        

  ]שריפה אהובתי[חי                 חאיי  
  



 

 

    התייצבי נא שריפה שלי            ה'יריפ'וס מי ש'ב אפאריס
  בחלו� הכס            ינטאנה די פלאטה'די לה ב

  ותראי את אדוננו            אה אדונינו' ירידיש'אי ב  
  ינה על פניוע� השכ           קונלה שיחינה אינשו קארה       

  חי שריפה אהובתי                חאיי  
  

  כה קורנות פניו         רילומברוריס] דה[טאנטו שו לוז 
  את השכינה הוא מעמע�         אדאס'ה  אטורב"יחינ'קי אלה ש

  ואלהי� ית� לנו לראותו          ה וירלו]'[ש]י[אי איל דייו מוס ד      
   אלהבגו ונשמה          קו) אישטי פואירפו אי אלמה      

  חי שריפה אהובתי          א מי נאמוראדה'יריפ'חאיי ש 



 

 

  אק'אשיל אוש'   פ       
  לקרבות יצאו המורי�       
  ֶלָעִרי� ְלִהDֵַח� ַלLְָרב;ת ָיְצא8 ַהC;ִרי�   
  .0ֶָחִנית �7ָ ְלַתֵחר  ס8ֵסיֶה� ָסִביב ִהְדִהיר8   
  !ֲאה8ָבִתי 7ִֶריָפה! ַחי       
  ִרְקַמת ֲאה8ב;ֵתיֶה�  ָיִניפ8ַהִ@Bִי� ֶאל ָעל    
  .ֵה) ָעֶליָה ִיְתַעֵ@ג  ִמי 7ֱֶאמ8ָנה Dֵ0ַב ל;   
  !ֲאה8ָבִתי 7ִֶריָפה! ַחי       
  .ִלְז=;ת P0ָ �7ָ ְיַמֵהר  ]ִמי N7ֲֶהָבה Dֵ0ַב ל;[   
  .   0ָDִ7ֶ) ִנְכָס. א;ֵהב  Kַ7ְִי� ֲאָחי;ת Jָ �7ָר8   
  !ִתי 7ִֶריָפהֲאה8ָב! ַחי       
  .7ִֶריָפה     ָהֲאֶחֶרת ָ=ְ- ִנְקֵראת, ַפְטָמה N �7ֵַחת   
  :ְ=ל;ֶאֶטת ס;ד ִנְרֵאית  ָסָחה ַפְטָמה ְל7ִֶריָפה   
  !ֲאה8ָבִתי 7ִֶריָפה! ַחי       
   MיDִ7ֶ ח;ִתיN ,א;ֵהב, ֲהִל0ְֵ- ִנְכָס. ,7ִֶריָפה?  
  ! 87נ8 ִלְבִלי ַהֵ=רNְ- ,0ֶָעָבר ָקְרנ8 3ַָנִיְ-   
  !ֲאה8ָבִתי 7ִֶריָפה! ַחי       
  :ְוַה0ִיִטי ָנא ֵהיֵטב  ,7ִֶריָפה, ַלַח7ִJְ (;Dי ָנא   
  .   ַעל 3ָָניו 7ְִכיָנה Kֵַהל  ,Kִ �7ְָרִאי ֶאת ֲאד;ֵננ8   
  !ֲאה8ָבִתי 7ִֶריָפה! ַחי       
  !ה8א ְמַעְמֵע�, הַהQְִכיָנ ,ִזיו =ֹה ַרב ֵמִפי� ִהֵ@ה8   
  .ָהֵאל, 8J. 8ְנ7ָָמה    ,ִלְרא;ת; 9ְ7ֶַזֵ=נ8   
  !ֲאה8ָבִתי 7ִֶריָפה! ַחי       

  כל הזכויות שמורות. תרג� אבנר פר�          
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  ִאיִטי שולטאני�' אק ביניטירק'אוש

  
  יבור� שמו            ו שייא שו נומברי'בינדיג

   אורו וייזרעבא            ייני שו לוז אי אה שימברי'ב
  הוא הינו סיבה לעול�              איליס שיבה פארה שיינפרי  

  ברו� אתה אלהינו              בארו- אטה אילוהינו  
  ת�    

  ריבונו של עול� הוא            ראבינו שיל אולא� איליס 
  עשה חלל בפע� אחת            יס'איזו חאלאל אי) אונה ב

  ובכח שרשו            קואח די שו שוריס אובי  
  ברו� אתה אלהינו                  אילוהינובארו- אטה  

  ת�    
  חות� בא באצבעו            חוטא� אינטרו אשו דידו
  לעול� כ� נותר            פארה שיינפרי אנשי קידו

  רמז הוא אשר ישר            איס או) רימיז קי אירידו  
  ברו� אתה אלהינו              בארו- אטה אילוהינו  

  ת�    
   ניצו! שיצאהוא הינו          א איש שינטייא קי שאלייו"הו

               שיר נת�  והורה          קאנטי דייו אי אה שינייו   
  ברו� אתה אלהינו              בארו- אטה אילוהינו  

  ת�    ת�  
  ת�    
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  אק'אוש  

  
  ל ראשו� עמוק מאוד חי מלכיאצימ        ונדו חאיי מי ריי 'מאשיל רישו) איס מויי פ

  עולמי� נישא] חי[ממנו יצא חי חי מלכי מלכי       י� אלטודי איל שאלייו חאיי חאיי מי ריי מי ריי אולאמ
  הוא מקור הכל חי מלכי מלכי        איליס מיקור די איל טודו חאיי מי ריי מי ריי  
  המשיג אותו עילאה            קי) לו אלקאנשה אשו עילאעה  
  ת�    

  אור ראשו� תמיד עימו            לוז פרימירו שיינפרי קוניל 
  אור עולמי� עימו כולל            יללוז אולאמוד קוניל איס קול

  הוא הינו מבחר אי� כמוהו            חאר נו איי קומו איל'איליס מיפ  
  ]מלכי מלכי[חי                   חאיי  

  
  קב הישר הינו לבטח            אייאשאר איליס שיירטו ' קאב

  גבוה???? הוא תיק�       ?[      ו מילאהי� אלטו'איל אדוב
  תיישב בתוו�עד שה            אשטה אי) מידייו שי אשינטו  
  ]מלכי מלכי[חי                   חאיי  

  
  א הינו לפני הכל"הו            א איס אנטיס די איל טודו"הו

  סודו שהוא עמוק מאוד            ונדו'שו שיקריטו קי איס מויי פ
  הוא אחד ואי� שני              איליס אונו שי) שיגונדו  
  ]מלכי מלכי[חי                   חאיי  

  
  חי עולמי� מלא הכל            חאיי אולאמי� יינו די טודו

  הוא הינו סוד יסוד עול�           ]ו[איליס סוד די טימיל דיל מונד
  ע� המלכה התייחד            ונטו'קונלה מאלקה איל שי אג  
  חי מל� חי מל� חי מל� מלכי          חאיי ריי חאיי ריי חאיי ריי מי ריי  
  ת�    ת�  
  ת�    
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  אק'אוש  

  
  ל הוא להבת גחלתישרא          ילאמה די בראזה'פ] איס[ישראיל 

]        [          ]      [  
  ]      [            ]      [  
  ]  [חי חי חי             ]  [חאיי חאיי חאי   

  
  נפטר לפני העול�            שי מואירה אנטיס די מונדו

  ומקומו עמוק מאוד            ונדו'אי שו לוגאר איס מויי פ
  הוא הינו ירח עגול             איליס לונה מויי רידונדו  
  ]  י חי ח[חי                   חאיי  

  
  חסד עליו� מאוד סתו�            חייסיד אילייו) מויי שיראדו

  בא לש� דג אחד              קאדו'ינו אאי או) פיש'ב
  עילאה על כולא שלוח             עילאת אל קולה מאנדאדו  
  ]  [חי חי חי                   חאיי  

  
  קב הישר הוא במקומו          אייאשאר איס אינשו לוגאר' קאב

  נמתי� לרדת האור            אר'אישפיראמוס אור אבאש
  מ� הלב נובע הי�      ?[      דיל קוראצו) מאנה איל מאר  
  ]  [חי חי חי                 חאיי חאיי  
  ת�    ת�  
  ת�    
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  בייאטי  

  
  )הוא(קדוש ברו� )ה(שמח               ו'אליגרו שאנטו בינדיג

  המקיי� מאמרו) בכל(            ו'ירמה קונשו דיג'קיי) אפ
  די לעשות ברית מילהכ            אזיר בירית מילה'פארה פ  
  דאבה נשמתי מהכ             ו'קומו מי אלמה דישפיג  

    מל� מלכי המלכי� שהוא הויה        יהוהריי די רייאיס די לוס רייאיס קי איס 
  

  כל העושה ברית מילה              בירית מילה קינלו אזי
  רבי שמעו� כ�              ימו) אנשי  'ריבי ש

  ] [ק בזה הכל הדב            [ונטה אי) אישטי קא'קי) אג  
  בא אלהי� ומבר�             ינו איל דייו אי בינדיזי'ב  
  ]מלכי המלכי� שהוא הויה[מל�               ריי די    

  
  גדול נסי� ונפלאות            לאאות'יניפ'גאדול נייסי� ב

  בלי אור נותרו נשמות            אמות'שי) אור לה קידו ניש
  אליהו בשמחה נת�            א קו) אליגרי דייו"אילייאהו  
  בשורות לאבות            וד'ישייאש אלוס אב'אלב  
  ]מלכי המלכי� שהוא הויה[מל�               ריי די    

  
  נאמר שבח לאל            דירימוס לואור אה איל דייו

  כבר הוציאו מביזוי            ייה לו קיטו איל ריפודייו
  בא אליהו הקדוש            א שאנטו"ינו אילייאהו'ב  
  מרפא לילד              מיליזינה אאיל נינייו  
  ]מלכי המלכי� שהוא הויה[מל�               ריי די    

  
  א רמה באה והשקיפה"ה            ינו אי קאטו'היי אלטה ב

   על כי חתכהבושה               ביסאייו) די קי קורטו
  הקליפה נפרדה              לה קיליפה שי אפארטו  
   עטרת קדושההידק              פרישייו קורונה שאנטו  
  ]ויהמלכי המלכי� שהוא ה[מל�               ריי די    

   
  
  



 

 

  באי� גבוהי גבוהי�          ייני) אלטוס די לוס אלטוס)'ב](ו[
  ע� האבות מאוחדי�            ונטאדוס'וד אג'קו) לוס אב

  בקהל זה החברי�            ירי�'אי) אישטי קאל לוס האב  
  שדרישה התקינו              קי דירישה אודרינאדוס  
  ]מלכי המלכי� שהוא הויה[מל�               ריי די    

  
  זרקא היא שכינה קדושה            יחינה שאנטה'זארקה איס ש

  בפני� יש Kֶֶלת            די דיינטרו איי או) פואירטה
  די� ש� מתחברות"שתי יו             דוס ייודי� שי אאי אטה  
  ו הקדושה"להכניס את הוא           ו שאנטה"פארה אינטראר לה וא  
  ]מלכי המלכי� שהוא הויה[מל�               ריי די    

  
  חת� ישב על כסאו            שייאאטא) אשינטו שו )ה(ח

  אמרה התורה כ� יהיה            ו לה ליי אנשי שייא'דיש
  פשט מוהל את ידו            אישפאנדייו מואיל שו מאנו  
  לחולל פלא              ייא'פארה אזיר מאראב  
  ]מלכי המלכי� שהוא הויה[מל�               ריי די    

  
  תלת קישרא מהימנותא            רה מיהימנוטה'ילאת קיש)ת(ט
  בא לש� וצופה בנו              אאי אי מוס קאטהינו'ב

  פקחו עיניכ� אחי�            וס אירמאנוס'רי לוס אוז'אב  
  לבל יהי ֶחֶסר            אלטה'קי נו שייא נינגו) פ  
  ]מלכי המלכי� שהוא הויה[מל�               ריי די    



 

 

  יצחק לוי התחזק            ורטישייו'י אינפ'יצחאק ליב
  ר אחד נולד לושי            או) קאנטיקה קי לו נאשייו

  כדי לכבד ברית מילה            פארה אונראר בירית מילה  
  כפי שנפשי הכירה              קומו מי אלמה קונושייו  

  מל� מלכי המלכי� שהוא הויה        יהוהריי די רייאיס די לוס רייאיס קי איס 
  ת�    ת�  
  ת�    
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  בייאטי  

  
  ד של עול� הזכר"יו          ייוד די איל מונדו די איל זאחאר
  בי� האורות הוא בכור            אינלאס לוזיס איל איס ביחור

  של מקור]     [            דיל מיקור]    [  
  ]        [          ]    [  

  אחר                אחיר
    ת�    

  
  עי� בעי� נראנו            ייאמוס'עאיי) ביעאיי) לו ב

  בעול� הזה           אי) אישטי מונדו קי מוס אטאמוס
  בו אנו נקשרי�ש   הזהאת האור           אה אישטי אור קי מוס אטאמוס  
  שלשה שה� אחד נראנו            ייאמוס'טריס קיס אונו לו ב  
  ]א"א מלכנו הו"הו[אדוננו                 אדונינו

    ת�    
  

  קוהלת הוא ב� דוד שלמה            ד שילימה"קוחילית איס בי) דו
  שאמו מעטרת אותו            קורונה קי שו מאדרי לו אי)

  עת אלינו יבוא אדוננו            ירנה ריי אדונינו'קואנדו אמוס ב  
  מלא שחוק פינויאז י              עוז יימאלי זיחוק פינו  

  א"א מלכנו הו"אדוננו הו            א"א מאלקינו הו"אדונינו הו
  ת�    ת�  
  ת�    



 

 

92    
  י� ארארי�'בייאטי ארארי� איש  

  
  משיח שבא בגיא תיק� את כל המצוי      ו טודו לו קי איי'ינו אי) גאיי אדוב'ייאח קי ב'מיש

  ! בודאי הוא"הוא נשמתא דכל חי ש      � ביואדאיי איס "קול חאיי ש מאטה די'יליס ניזא
  גואל אמת הוא תיק� נשמתנו את נשמתנו      מאטינו'מאטינו אית ניז'ו ניז'גואיל אימית איל אדוב

    ת�    
  

  חזק אגגתיאל קרוי הוא            חוק אגאגטיאיל שייאמה
  אדומהסוד של פרה             יקריטו די פארה דומה]ש[

  שו� עול אי� עליה              נינגו) ייוגו נו שי טומה  
  !"ש                  �"ש  

  
              כבר אמר סוד סת�            ו שיקריטו שיטא�'ייה דיש

  א יהיה פרא אד�"הו              א יהיי פירי אדא�"הו
  עילת כל העילות             עילאס קול הא עילות נוא�  
  !"ש                  �"ש  

  
  בנה גול� אחד              ראגואו גולי� אונה'פ

  הוא הציב האמונה              איל פוזו לה אימונה
  עימו בטל השבוע            קוניל באלדו לה שימאנה  
  !"ש                  �"ש  

  ת�    ת�   
  ת�    



 

 

93    
  י� הויילו מושו)'יריפ'ש  

  
  סוד יהי אור הוא לבוש גואל        שיקריטו די יהי אור איס ליבוז די ריחמידור

  ב� אורי ב� חור הודיע ש� צור        יר אאי צור'אבו די אורי בינחור איזו ש'איז
  ולו�'שבתי נקי טהור ָל� בלבד אהבתי ק        ולו�'י נאקי טאהור אטי שולה מי אמור ק"שבת

  
�"ה ב"ג מ"ב ס"דל עולה ע            )"ה בא"ג מ"ב ס"י ע'אל שוב]ד[  

  ב עולי�"ע� שמונה מ            פורטא) ב אי)"ו מא'קו) אוג
  מאמיני� בו קושרי�              מאמיני� איניל אטא)  
  פתח גואל שולט�              רייו גואיל שולטא)'אב  
  ]ולו�'נקי טהור ָל� בלבד אהבתי ק[שבתי                   י"שבת  

  
  כבר בא בעיתו              ינו אי) שו אורה'יה ב

  וביטל התורה              אי באלדו אלה תורה
  מזלטובה הראה             ינטורה'ב ב"אמושטרו טו  
  במקו� אפלה              האינלוגאר די אישקור  

  
  תיק� המחצית              ו אה מיאטאד 'אדוב

  סוד עיר אחת            דאד'שיקריטו די או) שיב
  אמונת האמת              ידראד'אימונה די לה ב  
  הוא עשה אחווה              איל איזו אירמאנדאד  

  
  )מעידות(ב אותיות נותנות עדות "כ              כב אותייות דא) עידות

  תיק� העולמות              ו לאס אולאמות'אדוב
  ייחד כל האורות              אאונו טודוס אורות  
  פתח אלהותטובה              ה פיתאח אילאאות"טוב  

  ת�    ת�   
  ת�    

  
È˜ ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Ë  

  



 

 

94    
  
95    
  
96    

  נוני שורדולארליילא'אשיל מיג'אק פ'אוש
  

  נעקרה שמחת אביה            שי טירו אליגרייא די שו פאדרי
  רבקה יחידה לאימה           שו מאדריקה ריגאלאדה די'איל ריב

  היא כיבדה אב וא�          ה פאדרי אי מאדרי'אילייא אונראב
  רבקה יחידה לאימה          קה ריגאלאדה די שו מאדרי'איל ריב

  
  דעו רבי� מאוד יסוריה          ו גראנדי איס שו מאנזייא'יד מונג'שאב

  אפ�רח� אלהינו והאר�          אפייאדה מואישטרו דייו דא פאשינשייא
  לא ראתה עול� ועינוגו          ישייא'ידו מונדו אי שו אלב'נו לו ב

  רבקה יחידה לאימה              איל  
  

  היתה היא ט0ָבה כרוב טFָבJ          אירה אילייא בואינו קומו שו בונדאד
  תזכה לעטרת שבת          אלקאנשארה אי) קורונה די שאבאת
   חסד וטובהסלח נא לה          פידרונה אאילייא מירסיד אי בונדאד

  רבקה יחידה לאימה              איל  
  

  היא מעירה מכאובי�זכרי           י אילייא דישפירטה טוס דולוריס"זכר
  בוכה לבבי שני� וחודשי�          ייורו מי קוראשו) אנייוס אי מיזיס

  נייחל מלכנו לחסדי�        אישפיראמוס מואישטרו ריי טוס מירשידיס
  רבקה יחידה לאימה              איל  

  
  חזק אלהינו את נשמתה        רטישי מואישטרו דייו אה שו אלמהו'אינפ
  תעלה באמא עילאה אמא          ה אימה'י אי) מאדרי די אריב'שוב

  יזהיר אור מלכא בעלמא          אלומברארה לוז די מאלקה בי אלמה
  רבקה יחידה לאימה          קה ריגאלאדה די שו מאדרי'איל ריב

  ת�    ת�   
  ת�    



 

 

97    
  יראחי' אדי פיראחידיר קיזי)'פ  

  
  ושלח נֹח מאיתו יונה          אי אינביאו נואח די איל אה ייונה
  כבר הראה לנו האמונה            ייה אמושטרו אנוס אלה אימונה

  לעת ערב  נשא סימנא          אי) אוראס די טאדרי אלשו שימאנה  
  פתחי לי יונתי תמתי            רי אמי מי פאלונבה טאמיתי'אב  
  אִריֵרי� סאנה גואל אמיתי'ייאלב           אמיתיאִריֵרי� שאנה גואיל'ייאלב

      ת�    
  ולא מצאה לכפות רגליה מנוח          ולגאנשה'אייו אשוס פאלמאס פ'אי נו פ

  עד יבושת מי מנוחות        אשטה שיקאר לאס אגואס די דישקאנשה
  ביטול הריגה) עת(עד הגיע           ייה אלקאנשו אי שי באלדו מאטאנשה  
  ]יונתי תמתילי [פתחי                   רי 'אב  
      ת�    

  מר מאוד הראה מעשיו          אס'יג'מויי אמארגו אמושטרו אשוס פ
  ומי שראה ממתיק מעשיו          אס 'יג'ידו אדולשה אשוס פ'אי קיי) ב
  אומר כבר ראיתי מעשיוטובה           אס'ידי שוס איג'ה דיזי ייה לו ב"טוב  
  ]לי יונתי תמתי[פתחי                   רי'אב  
      ת�    

  חזק תהי נשמתה נפשה           אלמה שו נישאמהחזק שייא שו 
  נפקדה פאלונבה שמה נקרא          קאד פאלונבה שו נומברי שייאמה'ניפ

  צר למאוד נשרפה כלהבה          ילאמה'גרא) מאנזייא שי קימו קומו פ  
  פתחי לי יונתי תמתי            רי אמי מי פאלונבה טאמיתי'אב  

  ת�    ת�   
  ת�    

  
Ï˜ ˙Â¯È˘ ‰‡¯"‡  

  



 

 

  אגדיל אושמא) קאריש'שיביגי) קאק חא'אוש  98
  

  ואמרו סוד הגדול ברמז דרשה        ה'ירו) סוד האגאדול בירימיז דיראש'אי דיש
  קריאת שמע היא ייחוד ע� ברכה קדושה      ימע איס או) ייחוד קו) ביראכה קידושה'קיראת ש

  ש עולמות ירושתו"יו� ולילה י) אותה(והקורא       ה'מונדוס שו יירוש' אי קי) מילדה ייו� וילאיילה ייש
  קריאת שמע היא ייחוד ע� ברכה קדושה      ה'ביראכה קידוש] )[קיראת שימע איס או) ייחוד קו

      ת�    
  כבר התחיל מעתיקא השלי�  עד מלכות       ייה אינפישו די עתיקא קומפלייו אשטה מאלכות

  ות כל העולמותברו� ש� כבוד מלכותו מלכ      וד מאלכותו מאלכות כול האעולאמות'י� כיב'בארו- ש
  ומכא� נראה שהוא סוד האלהות       אי די אקי שי אמושטרה קי איס סוד האאילוהות

  ]היא ייחוד ע� ברכה קדושה[קריאת שמע                 ימע'קיראת ש
      ת�    

  על זה עשה אור אלהי� גואל         רי אישטו איזו אור דייו גואיל אשו אימונה'שוב
  ציווה למאמיני� שיהיו באחדות אחת        נהאינקומינדו אמאמיני� שירא) אחאדות או

  כל המבקש לדעת שלמה ישימהו בכוונתו      אנה'יר שילימה פונגה אי) שו כאב'קיי) קיירי שאב
  ]היא ייחוד ע� ברכה קדושה[קריאת שמע                 ימע'קיראת ש
      ת�    

  קדוש יהי לנשמת ברכה הטהורה        קאדוש שיאה אשו אלמה די ביראכה הטאהור
  בלדתה מסרה נשמתה גואל הוא סניגורJ        פאריר דייו שו אלמה גואיל שו אבוגאדוראי) שו 
  ע� המעידי� לפני הבורא        ירמאנטיס דילאנטרי דיל קריאדור'קו) אפ
  ]שמע היא ייחוד ע� ברכה קדושה[קריאת                   קיראת

  ת�    ת�   
  ת�    



 

 

99    
  

100    
  

101    
  קי טאראק'יב'אשיל ש'פ  

  
  עתיק דכל עתיקי� שביקש להניע        ילונטו מיניאר'תיקי) קי אינבעאתיק די קול עא

  תחת חדשו מידד ש� הזהיר        ו די שו מיז מידאד אאי איזו רילומבראר'אבאש
  שהוא נקודה אחת כמו מקו� שאי� לראות א לא לחשוב        יי ני פינשאר'קי איס או) פונטו קומו אדונדי נו ב

  ברו� ש� כבוד מלכותו כי היא לעול� ועד      אאיד'יאולא� בוד מאלחוטו קיאי ל'י� קיב'בארו- ש
      ת�    

  ורוח אלהי� חי שריחפה על פני הי�        ה אינלה מאר'ירואח אילוהי� חאיי קי בולאב'ב
  שהוא נשר גדול ריח על פני הי�        ה אינלה מאר'ב קי איס נישיר גאדול בולה

  והיא יודעת לפני אחד הצרי� לספר      י אנטיס די אונו קי טייני קונטאר'אי אילייא שאב
  ]ש� כבוד מלכותו כי היא לעול� ועד[ברו�                 בארו-

      ת�    
  י� דכיא שהוא לבטח ממלכא משיחא      ייאח'מאר דאחייא קי איל איס שיירטו די מאלקה מיש

  שהוא כח וכתר ועליו� וזהב טהור        ינו'יקיתיר אי אילייו) אי אורו פ'קי איס קואח ב
  הוא יפתח פינו וכי הוא עקביא    ייא'ירה מואישטראס בוקאס אי קי איליס עיקיפר'איל אב

  ]ש� כבוד מלכותו כי היא לעול� ועד[ברו�                 י�'בארו- ש
  ת�    ת�   

  ת�    



 

 

102    
  קי טאראק'יב'ש  

  
  שבתי מלכא פנימה              י מאלקה פינימה"שבת

  נטל כח מאמא              טומו קואח די לה אימה
  הוא הינו גחלת ע� אמא            זה קונלה אימהאיל איס ברא  
  סוד אמונה נקרא              סוד די אימונה שייאמה  

  
  נראהו במהרה            ייאמוס אאיל בימהירה'ב

  ונשמותינו יגאל          אי מואישטראס אלמאס ריחמירה
  ונהיה מאוד בבהירות            אי מוס שירימוס מויי קילארה  
  ]ד אמונה נקרא[סו                  "סו  

  
  נר יהא לפניו            ר שייא דילאנטרי די אילניאי

  ויעלה עד יובל            יל'ייא אשטה ייוב'אי שוב
  מאכלו ש� דבש            שו קומידה איי איש מייל  
  שמחה בו נמצאת            שטה איניל]י[אליגרייא א  

  נראהו                ייאמוס'ב
  

             ימי� ישני� ש� נמצאי�            וס אאי אישטה'ייז'ייומי� ב
  זר� אורו בלי די            שי) אבאשטהוז  שו לוקורייו

  פקח עיני� והבט            וס אי קאטה'רי טוס אוז'אב  
  מש� הולכת מלכות הקדושה            ו מאלהוד שאנטה'דאאי אינד  

  נראהו                ייאמוס'ב
  

  חזק ונתחזק יהיה              חזק שייא ינית'חזק ב
  תעלה נשמתו בכסא            י שו אלמה אי) שייא'שוב

  ש� יש פלא              ייא'ייני מאראבאאי ט  
  אברה� אלפנדרי נקרא            אנדארי ייאמה'רא� אלפ'אב  

  
  יהא קשור בגבירתו            שייא אטאדו קונשו דאמה
  בדי� הדור שהיה            בידי) די איל דור קי אירה

  תהלל חיי� נשמתו            ה חאיי� שו אלמה'אלאב  
  ת�    ת�   

  ת�    



 

 

103    
  יולאנימיטריבאליק שאשטי בוטו)   

  
  תפילה לעני מאוד מכובד           די איל עאני מויי אונראדו)אוראשייו

  כי ליבו נכתש          אדו'פורקי קי שו קוראשו) איס מאז
  זה סוד משיח נעלה          אדו'ייאח אלאב'ד די איל מיש"קיס סו  
  אמר דוד המל� אומלל אני          ד האמיליח מיצקינו ייו"ו דוי'דיש  
  שמור את נשמתי              גואדרה מי אלמה  

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

  בשאגהכי קולו עולה           ייא קו) אאולאשייו)'קי שו בוז שוב
  להביא ברכה מאלהי ציו�          ייו) פארה טראאיר ביראחה די איל שי  
  ]אומלל אני: דוד המל�[אמר                   ו'דיש  

  
  מלאכי� עולזי� בגללו          זה'ר שו קאבמאלאחי� שי עאליגרא) פו

  בה הוא עולה בגדולתו          י קו) שו גראנדיזה'אי) אילייא קי שוב
  כל העולמות שרויי� בעושר          טודוס לוס מונדוס אישטא) קו) ריקיזה  
  אומלל אני: אמר דוד המל�                  ו'דיש  

  
  יתא� כפופה שהיא מטרונ"נו          נו) דובלאדו קי איליס מאטרוניתה

  ו הקדושה"בה שוכנת הוא          ו שאנתה"ה לה וא'אינילייא קי פוזאב
  היא שתפתח הגלגלי�          גאלי� רירה אאיל גאל'איליס קי אב  
  אומלל אני: אמר דוד המל�          ד האמילי- מיצקינו ייו"ו דוי'דיש  

  ת�    ת�   
  ת�    



 

 

104    
  

105    
  

106    
  קי טאראק'יפ'אשיל ש'פ  

  
  שפתי תפתח' ה            טא-'אחטאח תיפ'אדונאיי שיפ

  ופי יגיד תהילת�              או בי ייאגיד תילאתיחה
  ל� דומיה תהילה              לייחה דומייא תיחילה  
  כל הנשמה תהלל יה            אמה תיהאלילייא'קול ניש  

  
  אל מול פני המנורה              מול איל פינייו אמינורה

  יאירו שפעת הנרות            נירה את אה'אירו שיפ ייה
  פקח עינ� וראה              ו אי מירה'טו אוזרי 'אב  
  ]הנשמה תהלל יה[כל                   קול  

  
  )?(כיפורי� סוד לשמורה              קיפורי� סוד לישימורה

  כה� גדול לש� נכנס            קוחי) גאדול אאי אינטרה
  כל ברכה מש� נובעת            קול ביראחות דאיי אימאנה  
  ]הנשמה תהלל יה[כל                   קול  

  
  חזק תהיה נשמתה              אמה'ו נישחזק שייא ש

  תהא קשורה באמא            שייא אטאדו אינלה אימה
  אסתר שמה כ� נקראת            אישטיר שו נומברי שייאמה  
  ]הנשמה תהלל יה[כל                   קול  

  ת�    ת�   
  ת�    



 

 

107    
  ונלו� אלדי עאלילי)'קיטאראק ק'יפ'ש  

  
  בה הרי היא מאודרבקה נערה טו          ה מארי אימיאות"קה נארה טוב'ריב
  כשושנה בי� החוחי� סודה          אנה באיי) האחוהי� שו סוד'ש ו'קיש

  שעליה נסמכי� כל עולמות          קי קוניל שושטייני טודוס אולאמות  
  כשושנה בי� החוחי� סודה          ושאנה באיי) האחוחי� שו סוד'קיש  

  
  בודאי מעייניה היו בב�          ו'יז'ביואדאיי שו טינו אירה פור פ

  לא משה מאלהי� ברו�           ו'ו שי מיניאו די איל דייו בינדיגנ
  עקרת הבית שנאמר          ו'עאקארית האבייאית קי חואי דיג  
  ]שנה בי� החוחי� סודה[כשו                  ו'קיש  
      ת�    

  כי אלהי� ברו� הוא ראה אותה          ידו אאילייא'א ב"קי איל דייו בארוח הו
  שבנקיו� כפי� שרתה          יאי'קי קו) לינפייזה די פאלמאס שירב

  וה וציא ששי� ריבוא ממנה          י� ריבו) די אילייא'יש'אי לי שאקו ש  
  ]שנה בי� החוחי� סודה[כשו                  ו'קיש  

  
  הקדושה תכסה נשמתה          רירה אשו אלמה'ה קוב'האקידוש
  שהותירה בעול� את שמה          אמה'ו איניל מונדו אשו פ'קי דיש
  עליה בוכה וזועקטובה         יורה אי אישקלאמהה פור אילייא י'ב"טו  
  כשושנה בי� החוחי� סודה          אנה באיי) האחוחי� שו סוד'ש ו'קיש  

  ת�    ת�   
      ת�    

  



 

 

108    
  י קאיינאדי קאני�'ורונג'ק  

  
  הדודאי� נתנו ריח�            האדודאיי� נאתנו רייחא�

  ה"דודאי� מעירי� באהב          ה'ב"דודיי� דישפירטא) קו) אה
  עמ� נפתחת מחשבה            ה'רי מאחאשאב'ל אבקוני  
  לדעת את הבורא            יר אאיל קירייאדור'פור שאב  

  
  בודאי התעוררה אהבה            ואדאיי דישפירטו אמור בי

  וממנה נעשה עיבור              אי די אישטו אזי איבור
  גר� לבוא נערי� חמור          יניר נארי� חאמור'זו ב'קאב  
  ]אדעת את הבור[ל                  פור  

  
  וידידי� בני יששכר             ידודי� ביני יצאשחאר'ב

  ה� גרמו לעורר            יזיירו) דישפירטאר'אילייוש פ
  תמיד הינ� בהשתדלות            שיינפרי אישטא) קו) פירקוראר  
  ]דעת את הבורא[ל                  פור  

  
  טהור הוא נאמר עליה�            רי איל'ו שוב'א דיש"תאחור הו

  אלו ה� בניו של הגואל            ואילוס די ג'יז'אישטוש שו) פ
  וה� מתעוררי� עימו            אי אילייוס דישפירטא) קוניל  
  ]דעת את הבורא[ל                  פור  
      ת�    

  חזק עליו חסד יהיה             חזק אאיל חיישיד שירה
  שופט הדור היה            וזגאדור די איל דור אירה'ג

  עליו בוכהטובה             רי איל שי ייורה'ה שוב'ב"טו  
  הוא ידע את בוראו            איל שופו אה שו קרייאדור  

  ת�    ת�   
      ת�    



 

 

109    
  יד שי) שי)'ולזאריילי אפ'ק  

  
  עיר גיבורי� עלה חכ�            עיר גיבורי� עאלי חאחא�

  בתו� מלכות עול�            דיינטרו די איל מאלחות עולא�
  נותר בו רישימו אחד              קידו איניל או) רישימו  
  בו ירדו כול�            ו) קולא�אר'איניל אבאש  
    

  החכמה תעוז לחכ�            ייו'לה שינשייא תאעוז אל שאב
  מעשרה שליטי� שהיו            רי שיליתי� כי האייו'מיאש

  החכי� אווירו            יר שולייו'ינטו אב'אה שאב  
  ]ירדו כול�[בו                   איניל  

  
  מלכותו מלכות הכל              שו ריינו ריינו די טודו

  עימה תוק� העול�              ו מונדו'אדובקונילייא 
  בא בתו� החוט הקדוש              ילו שאנטו'ינו איניל פ'ב  
  ]ירדו כול�[בו                   איניל  

  
  דיבר אודות גואלטובה             רי גואיל'לו שוב'אב'ה פ'ב"טו

  עצי חיי� אתה עימו              איצי חאיי� אתה קוניל
   יונקות ממנוכל הנשמות            ופא) די איל'טודוס אלמאס ג  
  ]ירדו כול�[בו                   איניל  

  
  חזק יהיה לנשמתה              חזק שייא שו נישאמה

  לונה שמה היא נקראת             לונה שו נומברי שייאמה
  יהלל חיי� נשמתה            ה חאיי� שו אלמה'אלאב  
  ]ירדו כול�[בו                   איניל  

  ת�    ת�   
      ת�    

  
 ‰ÁË·Ó ÊÚ „¯ÈÂ ÌÎÁ ‰ÏÚ ÌÈ¯Â·‚ ¯ÈÚ)‡Î ÈÏ˘Ó ,Î"·(  

 ¯ÈÚ· ÂÈ‰ ¯˘‡ ÌÈËÈÏ˘ ‰¯˘ÚÓ ÌÎÁÏ ÊÚ˙ ‰ÓÎÁ‰)Ê ˙Ï‰˜ ,'È"Ë(  
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  י משייא באקמא�'ק  
  
  בא הגואל לישראל           אאיל]ר[ינו איל גואיל אונדי יש'ב

  שבתי צבי) מבלעדי(אי� אחר             י'ב"י צי"נו איי אוטרו איל שבת
  
]        [  
]        [  
  

  את איש עט לצו� מדבר          הל'אית איש פינדולה לאצו) קי אב
  !"עשה גדFלה ש              �"איזו גידולה ש

  
  שלשה קשרי�              טריס אטאדירוס

  שקשר לנו                קי אטו אנוש
  סוד קדוש              שיקריטו קאדוס  
  שבתי צבי                י'ב"י צי"שבת  

  
  נמנהטובה               ה שי קונטה'טוב

  על גואל קדוש              עאל גואיל שאנטה
  בלי כל חסר              אלטה'ינגו)  פשי) נ  
  שבתי צבי                י'ב"י צי"שבת  

  ת�    ת�   
      ת�    



 

 

111  
  

112  
  

113  
  לישטי'ירא) בירמיג'אשיל הושיני אש'פ  

  
  אור קדמו� הוא סוד גואל          אור פרימירה איש שיקריטו די גואיל

  � טוב לישראל"אמרו א            ירו) א- בואינו פור ישראיל'דיש
  ה"אמירהוא יו� בו נמשח           א קי שי אונטו אמירהאיס איל דיי  
  � טוב לישראל"א: אמרו            ירו) א- בואינו פור ישראיל'דיש  

  
  ביו� בו היתה משיחתו          ו שו אונטאשייו)'איניל דייא קי אוב

  כל אחד שב לאחוזתו           קאדה אונו טורנו אשו פושישייו)
  הקללה היתה לברכה          לה מאלדישייו) טורנו אלה בינדישייו)  
  ]� טוב לישראל"א: [אמרו                ירו)'דיש  

  
  ביו� בו היתה משיחה            ו אונטאדורה'איניל דייא קי אוב
  באה לשכינה רווחה            ולגורה'יחינה פ'אינפישו אלה ש

  ה"אמיר) התמל�(אומר מל� טובה             ה דיזי שי אינריינו אמירה'ב"טו  
  � טוב לישראל"א: אמרו            ילירו) א- בואינו פור ישרא'דיש  

  ת�    ת�   
      ת�    

  
Ú ˙Â¯È˘ ‰‡¯"„  



 

 

114  
  ירא)'הושיני אש  

  
  אמונתנו שלוש שה� אחת          מואישטרה אימונה טריס קי שו) אונה

  )?מטרוניתא(=ביד פטרונא           בייאד פאטרונה טריס קי שו) אונה
      ת�    
  חִאכלו סעודה דג מלו            י שאלאדה'קומיד שיעודה פיש  
  היא מתוקנת שלוש שה� אחת          אדה טריס קי שו) אונה'איס אדוב  
      ת�    

  תיק� שולח� היא ָטֳהָרה            ו מיזה איס או) לינפייזה'אדוב
  ֱאכֹל להנאה שלוש שה� אחת            קומי אגוזה טריס קי שו) אונה

      ת�    
  ר הוא פתוחסגור כב) אגרו: לפי שירות(לבוש           יירטה'פאנייו שיראדה יה איס אב  
  שלוש שה� אחת) במכוסה(בסתר           יירטה טריס קי שו) אונה'אי) אינקוב  
      ת�    

  רצה חזקיה להיות תיקונא             ייא 'ו חישקייא שיר אדוב'קיז
  ביד ידידיה שלוש שה� אחת            בייאד יידידייא טריס קי שו) 

  
  א� אי� רשעההוא הינו טובה אחת           איליס או) בונדאד שי נו איי מאלדאד  
  הוא אמת שלוש שה� אחתטובה           ידראד טריס קי שו) אונה'ה איס ב'ב"טו  

  ת�    ת�   
      ת�    

  
˜ ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Ê  



 

 

115  
  ירא)'הושיני עאש  

  
  � סתומה שהיא גואל"מ            מי� שיטומה קי איס גואיל

  עדי אי� ערו� למחירו            וייא נו) פרישייו אאיל'או) ג
  הכל מאירות ממנו            אילטודאס ארילומברא) די   
  עדי אי� ערו� למחירו            וייא נו) פרישייו אאיל'או) ג  

  
  קשר נשמתי              אטאדורה די מי אלמה

  נקשר במל� שלמה              שי אטו קו) ריי שילימה
  )ה"ש� מ: או(ראשית שמש� סו שמע           ה"ו שימ'ראציית שאמשא� קאב  
  די אי� ערו� למחירוע            וייא נו) פרישייו אאיל'או) ג  
      ת�    

  שש מאות מניינה            ישיינטוס שו קואינטה'ש
  � מארבעה עברי�"סגר מ            אנדה'שירו מי� די קואטרו ב

  נעשו כול� אחת              שי איזיירו) אונה טודה  
  ]אי� ערו� למחירו[עדי                   או)  

  
  � של ל�רבה המשרה"מ            בי חאמישרה מי� די לה מאר

  רמז כדור של טהירו             דור די טיהירהרימיז קא
  הכל בו אחד היה              טודו איניל אונה אירה  
  ]אי� ערו� למחירו[עדי                   קו)  

  
  מגיד מראשית אחרית            מאגיד מיראשית אחארית

  הוא משות אינו יחיד            נו איס ייאחית' איס מישותאב
  דודפתח ב� טובה             ד"רייו בי) דוי'ה אב'ב"טו  
  עדי אי� ערו� למחירו            וייא נו) פרישייו אאיל'או) ג  

  ת�    ת�   
      ת�    

  
Ò ˙Â¯È˘ ‰‡¯"‰  



 

 

116  
  ירא)'הושיני אש  

  
  א ראשונה"א זעירה וה"ה            יקה אי היי פרימירה'הי ג

  טהור נקי רבקה שרה            קה שארה'טאחור נאקי ריב
  בכל מושל� היה            אי) טודה קונפלידו אירה  
  טהור נקי רבקה שרה            קה שארה'ר נאקי ריבתאחו  

  א אחרונה"א גדולה וה"ה                    היי גאדול אי היי טראזירה
  

  )הסימנא: לפי שירות(ה� עשו הזמנה             אילייוס איזיירו) אזמאנה
  נכנסו למעמקי�            ודינה'אינטרארו) אי) פורפ

  הראו את האמונה            אמושטרארו) ליה אימונה  
  ]נקי רבקה שרה[טהור                   ורתאח  

  
  אחותי: אמר אברה�            רא� מי אירמאנה'ו אב'דיש

  שחוק רבקה הוא אמונה            קה איס אימונה'בירלא) ריב
  הביט מ� החלו�            ינטאנה'ידו די לה ב'איל ב  
  ]נקי רבקה שרה[טהור                   תאחור  

  
  נפלו לתו� הקליפות            קאיירו) אינלאס קיליפות

  ]היתה סיבה למכות[            ]ואי שיבה אלוס מאקות'פ[
  ]הוציאו הרבה ניצוצות[            ]וס נישושות'שאקארו) מוג[  
  ]נקי רבקה שרה[טהור                   תאחור  

  
  היו אמהות העול�            אירא) מאדריס די איל מונדו

  עימ� תיק� הכל              ו טודו'קונילייאס אדוב
  על מעשיה� השקיטובה             אס קאטו'יג'ה אינשוס פ'ב"טו  
  טהור נקי רבקה שרה            קה שארה'תאחור נאקי ריב  

  ]א אחרונה"ה[א גדולה ו"ה                       הי גאדול אי
  ת�    ת�   

      ת�    
  

˜ ˙Â¯È˘ ‰‡¯"È  



 

 

117  
  וראולבאנה ֵמיֵאייֵליִדי'ירא) ק'הושיני עאש  

  
  מכירי� מיהו חכ�            ייו'שי אינטיינדי קי) איס שאב

  עד כתר שרה עלתה            ייו'תיר שארה שובאשטה קי
  נשמותינו החייתה           ייו'מואישטראס אלמאס אריביב  
  עד כתר שרה עלתה            ייו'אשטה קיתיר שארה שוב  
      ת�    

  באמונתה תחיה              ירה'קונשו אימונה ביב
  ה"אמירְנָתָנה לנו מל�               לי דייו אנוס ריי אמירה

  כמו אב� ספיר            ירה'קומו פיידרה די צאפ  
  ]כתר שרה עלתה[עד                   אשטה  

  
  והראתה דר�            אי אמושטרו אונה דיריח

  נהיה טהיר וברי�            שייאמוס טאחיר אי באריח
  סוד של ב� יבר�            אריח'שיקריטו די בא- ייב  
  ]כתר שרה עלתה[עד                   אשטה  

  
  הישר ילכו בו              ו שי אנדא) איניל'דיריג
  ואת אלהי� נדע בו            ימוס קוניל'איל דייו שאבאי 

  היא לא סרה ממנו            אילייא נו אפארטו די איל  
  ]כתר שרה עלתה[עד                   אשטה  

  
  אשרי ההול� בה            ריי קי אנדא) אי) אילייא'אש

  נשמתה מי נות� בעבורה            שו אלמה קיי) דה פור אילייא
  ע� החירותבה טו             ורייא'ה קוניל אלפ'ב"טו  
  ]כתר שרה עלתה[עד                   אשטה  

  
  חזק תהיה נשמתה              אמה'חזק שייא שו ניש

  בת שבע לוי נקראת            י שייאמה'ה ליב'יב'באד ש
  תגיע לאמא            אלקאנשארה אינלה אימה  
  מהלל שלו� את נשמתה            אלו� שו אלמה'ה ש'אלאב  

  ת�    ת�   
      ת�    

Ú ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Â  
  



 

 

  ]כתב היד שונה מ) הרגיל[*            118
  
  צדקת אמונתה            ושטידאד די שו אימונה'ג

  תהיה עטרה לדונה              שירה קורונה אה דונה
  תירש הכבוד            אירידארה אלה אונרה  
  תהיה עטרה לדונה              שירה קורונה אה דונה  
      ת�    

  צדקתה תעזור            ושטידאד אייודארה'שו ג
  שתעלה לשולח�              ירה'אלה מיזה קי שוב

  ה"אמירביד גואל מל�               בייאד גואיל ריי אמירה  
  ]עטרה לדונה[תהיה                   שירה  

  
  תעטה נשמתה            אמה 'ישטירה שו ניש'שי ב
  בגדי תהילה            אמה'ישטידוס די לה פ'קו) ב

  ה"בעזרת ש� מ            י� מה'קו) לה אייודה די ש  
  ]עטרה לדונה[תהיה                   שירה  

  
  שהיא רכה בשני�            קי אילייה איס פוקו די אנייוס

  פטירתה ודאי קדוש            'שו פיטירה שיירטו קאדוש
   נאמנות א0ָרJזכרי            רי נימאנות די שו לוז"זיח  
  ]עטרה לדונה[תהיה                   שירה  

  
  חזק יהיה לנשמתה           חאזאק שייה אשו אלמה

  אליירו נקראת'בדונה קא           אליירו ייאמה'דונה קאב
  תעלה ששמתה באמא            י שו אלמה אי) אימה'שוב  
  ]עטרה לדונה[תהיה                   שירה  

  
Î¯ ˙Â¯È˘ ‰‡¯"‡  
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120    
  

121  
  ירא)'אשיל הושיני עאש'פ  

  
  בת זוג המל� גואל מלכא            פאר די איל ריי גואיל מאלקה

  בת משה רבנו רבקה            קה'באת מושי ראבינו ריב
  היא כתר מלכות דוקא          קה' קיתיר מאלחות דאפאילייא  
  עמר נקי ופרדשקא            אמאר נאקי או פארדאשקה  

  בת משה רבנו רבקה                קה'באת מושי ראבינו ריב     
      ת�    

  ראשית אחרית היא משלימה)מ(            ו קונפלי אילייא'אשית קאב]ר
  יאעדי אי� ערו� לו ה            וייא'שי) פרישייו איס אונה ג

  סימני� ָ?טלו עימה            שינייאליס באלדו קונילייא  
  עמר נקי ופרדשקא            אמאר נאקי או פארדאשקה  
      ת�    

  כי בכל הבריאה              קי אי) טודו לה נאטורה
  אי� כדמותה              יגורה'נו איי קומו שו פ

  לכל מזל גורל              ינטורה'אטודו מאזאל ב  
  עמר נקי ופרדשקא                  אמאר  

  
  בקדושות היא קדושה            ה'ביקידושוד איש קידוש
  ד שהיא מודיעה"גול� יו            יזה'גולי� ייוד קי ייה אב

�"סוד הזו            סוד האזו) אי מויי אירמוזה    
  ]נקי ופרדשקא[עמר                   אמאר  

  
  )מטרוניתא: שירות(א זעירה היא פטרונה "ה            יקה איש פאטרונה'היי לה ג

  רקומה בעטרה              קורונהריקימאדו או) 
  היא אחותי: טובה            ה אילייה מי אירמאנה'ב"טו  
  ]נקי ופרדשקא[עמר             אמאר נאקי או פארדאשקה  

  ת�    ת�   
      ת�    

Ò ˙Â¯È˘ ‰‡¯"Ë  ;  ‡˜� ¯ÓÚÎ ‰˘‡¯ ¯Ú˘Â)Ê Ï‡È�„ 'Ë'(  
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  י)'לאטיפ  

  
  בדאת אביו את אימה היה מכ          ה'אשו פאדרי אשו מאדרי אונראב

  ה שמו נקרא'איוב חאליב          ה שו נומברי שייאמה'חאליב' ייופ אי
  תגיע למידתה נשמתו          אלקאנשארה אינשו מידה שו אלמה  
  ה שמו נקרא'איוב חאליב          ה שו נומברי שייאמה'האליב' ייופ אי  

  
  עזב את אביו ואימו בכתה          ו אשו פאדרי אי מאדרי ייורו'ֵדיש

  בנעוריו מ� העול� נעקר          יל מונדו טירודי א' אינשו מאנשיביש
  נסיו� אינו נקנה בכס א לא בזהב          ה נו קונפרה קו) פלאתה ני אורו'פריב  
  ה שמו נקרא'איוב חאליב                  'אייופ  

  
  יסוריה הותירו בה� להב          ו לומברי אי) אילייוס'שו מאנזייא דיש

  � הרחמ� ית� לה� אור� רוחאלהי        דייו ראחמא) דארה פאשינשייא אאילייוש
  ]        [          ]      [  
  ]ה שמו נקרא'איוב חאליב[                 ]'אייופ[  

  
  ]      [מעשי ידיו           ]         רי [אס די שוס מאנוס 'יג'פ

  אשרי האד� היודע את שמו        יי) אשו נומברי'� קי שאב"אד ריי הא'אש
  שיהיה לה טובמשמח נפש זכרי           י אליגרה אלמה ביי) קי טייני"זכר  
  ]ה שמו נקרא'חאליב[איוב                   'אייופ  
      ת�    

  חזק תהיה נשמתו            ואירה אשו אלמה'חזק קי שי פ
  משרשו מתחזק הענ          ורטישי לה ראמה'די שו ראאיז אינפ

  אב וא� עליו תמיד זועקי�        פאדרי מאדרי שיינפרי אאיל אישקלאמה  
  ה שמו נקרא'איוב חאליב            אני אשו נומברי שייאמה' אייופ  

  ת�    ת�   
      ת�    



 

 

123    
  ירא)'הושיני אש  

  
  לקוט ל� ורד שרה א� חסודה        יטי אונה רוזה שארה מאדרי פייאדוזה'אקוז

  בעינוג� תתענג שרה א� חסודה        ישייו שי אגוזה שארה מאדרי פייאדוזה'קונטו ב
      ת�    

  קדושבפטירתו הינו            טאר איל איס קאדוס'ייה שו ניפ
  אי� איש יכול לו            נו פואידי) קוניל נינגונוס 

  לבשר הש� הקדוש          י� קאדוס'ישייאר איל ש'פור אלב  
  ]א� חסודה[שרה                   שארה  
      ת�    

  היא הינה א� לבטח            ייה אילייא איס מאדרי שיירטה
  דלתות מעלה פותחת           יירטה'ה אב'פואירטאס די אריב

  לבשר בבוסת�          ינלו גאירטוישייאר א'פור אלב  
  ]א� חסודה[שרה                   שארה  

  
  א� הבני� שמחה            וס אליגרי'יז'מאדרי קו) פ

  באור אמא תאיר            קו) לוז די אימה אלומברי
   שרש שמוזכרי            י ראאיז די שו נומברי"זכר  
  ]א� חסודה[שרה                   שארה  

  
  לה) קדושה וטהרה(טהור קדוש ע�             קאדוס קו) תאחור אאילייא
  שרה הוא שמה            שארה איש שו נומבראדייא

  נותני� לה את נחלתה            דא) שו אירידאד אאילייא  
  שרה א� חסודה              שארה מאדרי פייאדוזה  

  ת�    ת�   
      ת�    



 

 

124    
  ימוחאייר'ירא) ב'הושיני עאש  

  
  קיי�אמת גואלנו חי יציב           ירמי שאנו'ו פ'אימית גואלינו ביב

  ַקKֵש לנו מל� שבתי צבי          י'ב"י צי"יקו לאנו ריי שבת'שאנטיפ
  

  לאלהי� עזר, פג� לא נותר          מאקולה נו) קידו אאיל דייו אייודו
  לתקנ� יכול היה מל� שבתי            �"ארלאס פודו ריי ש'אדוב

  כבר בטל את הנחש המית" תמות"        רו מאטו'תיאמות יה שי באלדו איל קוליב  
  ותיק� הכל מל� שבתי צבי          י'ב"י צי"ו טודו ריי שבת'ובאי אד  

  
  מלכותו משלה העולמות ייחד          פודישטו שו ריינו לוס מונדוס אאונו

  !"עשה הכל היטב מל� ש            �"איזו טודו בואינו ריי ש
  פתח זר� מ� המצוות שיחרר          ורו'וד פ'ורו די לוס מיצב'רייו או) ג'אב  
  ביטל הבכי מל� שבתי            �"יי שבאלדו אאיל ייורו ר  

  
  הראה חוקה הוא פטר פרה        אקה'ה ב'אמושטרו או) חוקה איס ברימיז

  שבתי צבי) מל�: בשיר0ת; כל: או(אומר דוקא קול טובה           י'ב"י צי"קה קול שבת'ה דיזי דאפ'ב"טו
  חזק יהיה לו לדוד פאשאריל          אריל'חזאק שייא אאיל אה דויד פאש  
  יקבלו המל� שבתי צבי          י'ב"י צי"אאיל ריי שבתי 'ארישיב  

  ת�    ת�   
      ת�    

  
Ú ˙Â¯È˘ ‰‡¯ ;'¯ËÙ�‰ Ì˘ ¯ÂÎÊ‡ ¯ÒÁ ˙Â¯È˘· .ÏÈ¯‡˘‡Ù ˙ÁÙ˘Ó È�· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘�‡ ‰˘˘Ï ÌÈ‚ÂÏÂ¯˜� ÌÈÚÈÙÂÓ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó·  



 

 

125    
  מוחאייר  

  
  טובה השעה            בואינלה אורה קי לה לוז מורה

  באפלה אחת מצאתי אושר          ינטורה'אי בא'אי) או) אישקורה פ
  וזוהי עיר            דאד'אי איש או) שיב    
  אמת, ת נפלה"טי            ידראד'טיד קאייו ב    

  ע� אותה טובה  ודאי באהבה      קו) אקיל בונדאד    אדאיי קו) אמור'ב
  מצאתי אושר  לקחתי ביראה          ינטורה'איי ב'פ    טומי קו) טימור

  במאמר מור              ו די מור'קו) דיג    
  מצאתי אושר              ינטורה'איי ב'פ    
  די ברמז             רימיז אבאשטה      
  לנפש שתהנה            אלמה קי גושטה      
  )נשלמת: או(עימ� משלימה               ושטה'קוניל אג    
  ]אושר[מצאתי                 איי'פ    

  )ובינה: או(חסד ייבנה                 חיסיד ייבינה
  היא האמונה                איס לה אימונה

  יחנו�זכרי             י אישטרינה"זכר    
  ]אושר[מצאתי                 איי'פ    
  טובההשלמתי ע�             ה'ב"קונפלי קו) טו      
  ע� הרבה אהבה            ה'ב"ו אה'קו) מונג      
  משבחזכרי               ה'י אלאב"זכר      
  מצאתי אושר            ]ינטורה'איי ב'פ[      

  ת�    ת�   
      ת�    

  
Ú ˙Â¯È˘ ‰‡¯"‡  
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  נאזי נייאז  

  
  סוד אמונה              שיקריטו די אימונה

  טוב בצביה אחת              ייהאונה י'ב"צי בי' טוב
  היא עשתה עטרה              איזו אילייא קורונה  
  טוב בצביה אחת              יהאונה י'ב"ביצי' טוב  

  
  והוא הנהו צביה              אי איליס אונה קורשה
  ברי� טהיר קדישא              באריח טאחיר קאדישה

  הוא שלהבת ע� גחלתה             קו) שו בראזהילאמה'איש פ  
  ]בצביה אחת[טוב                   'טוב  

  
  צבי ב� יה הויה               יהוהי בינייא 'ב"צי

  הכל הוא חירות              ורייא'טודו איס אלפ
  אינו פורש ממנה              נו) אפארטה די אילייא  
  ]בצביה אחת[טוב               י יה אונה'ב"ביצי' טוב  

  
  ד"סובב את הלמ              ארודייא לה לאמית

  ת"עשה טוב שהוא הטי            ב קי איש לה טיד"איזו טו
  המל� עימה אמת           איל ריי קונילייא אימית  
  ]בצביה אחת[טוב                   'טוב  

  
  שרשו הוא יהודה              שו ראאיז איס יהודה

  אמרתו ידועה              ידה'רה שאב'שו פאלאב
   בעזר�טובה              ה אטי אייודה'ב"טו  
  ]בצביה אחת[טוב                   'טוב  

  
  חזק לנשמתה               אמה 'חזק אשו ניש

  רחל לוי נקראת               ייא ייאמה'ראחיל ליב
  תהי לו ש� טוב              אמה 'שייא  אאיל או) פ

  טוב בצביה אחת              י יה אונה'ב"ביצי' טוב
  ת�    ת�   

      ת�    
 ‰‡¯˙Â¯È˘˜ "‡ ;‰Ò¯Â˜ Ì‚¯˙ ˘‡ÈË‡=‡Ò¯ÂÎ ,�È„‡Ï· ÌÏÂ‡‰Ò¯Â˜ Â= ‰È·ˆ)¯ '˘„Â˜‰ È¯·„ ¯ˆÂ‡ Í¯Ú· ¯ÈÏÙÂ‡˘Ï "‰È·ˆ" ;·˙Â¯È˘˙¯ËÙ�Ï ‰˘„˜‰‰ ‰ËÓ˘�   
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128    
  י)'ארק'אשיל הושיני עאשיראר) הושנור דיב'פ  

  
  אסתר המלכה בתולת ישראל          איסתיר לה ריינה ביתולאת ישראיל
  )ינהה: או(עטרת גבוהה לבטח הינו           קורונה אלטה פור שיירטו איש איל

  והוא מראה מעשי הגואל          אש די גואיל'יג'אי איל אמושטרה פ  
  אני בצדקה אראה פני�          אשיס'ירי טוש פ'וסטידאד ב'ייו קו) ג  
  את הצדיקי� אתה סמכת          פארשטיש אלוס צאדיקי� טומא)  

  סוכת דוד כבר הקי�            אנטו'ד ייה אליב"סוקאד לידו
  בהיות שבאהבה הוא חפ!          ילונטו'שיינדו איל אמור איל אינב

   הקדושה"אמירביד המל�             פור מאנו דיל ריי אמירה שאנטו  
  ]בצדקה אראה פני�[אני                   ייו  

  )ובעיות(קושיות והוויות ) יתר!(תשבי ישית           אייוד'בי יאשית קושייות בי האב'תיש
  והוא תיק� הפעולות            עולות ו אלוס פי'אי איל אדוב

  שגילה סוד האלהות           רייו סוד האעילאאות'ובקי דישק  
  ]בצדקה אראה פני�[אני                   ייו  

  מל� יהודה פרח            לורישייו'ריי די יהודה שי אינפ
  את הנשמות הוא גאל            אמות איל לו ריגמייו'אלוס ניש
  )עינג: או(את השכינה עימו בי9ר             ישייו'ה קוניל אלב"אלה שיחינ  
  ]בצדקה אראה פני�[אני                   ייו קו)  

  הלל חיי� שלו� נֹאמר           ה חאיי� שאלו� דיגאמוס'אלאב
  אנו קוראי�) לה(אסתר מורקאטה לו           איסתיר מורקאטה אאיל ייאמאמוס

  צדיקה אחת שידענו           ימוס'אונה צאדיקה קי מוס שאב  
  אני בצדקה אראה פני�          אשיס'ירי טוש פ'וסטידאד ב'ייו קו) ג  

  ת�    ת�   
      ת�    
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  ]  [        אדוננו צבי גואל           ]    י גואיל'אדונינו ציב[

  [    ]� יצא "סוד אותיות אלב      ]    [שיקריטו ליטראש די אלבא� שאלייו 
  סוד שרש אדוננו עמוק עמוק מי ימצאנו        עאמוק עאמוק מיימשינו / סוד ראאיז די אדונינו
  מקו� נועד תמיד לו בלתי נמצא        אייאדו'יל נו) פשיינפרי אא/ לוגאר אשיטיגואדו

  הוא הינו אור מחשבה בכל היא דבקה      ה אי) טודו איש אפיגאדה'איליש לוז די נו מאחאשאב
      ת�    

  קב הישר עימו התאחד            ונטו'חאייאשאר קוניל ג' קאב
  להוציא דבר קדוש            פארה שאקאר קוזה שאנטו

  ייחוד ברכה קדושה              ה'ייחוד ביראחה קידוש  
  עימו ְמָצא0 לבטח            אייו פור שיירטו 'קוניל לו פ  
  ]שרש אדוננו עמוק עמוק מי ימצאנו[סוד                   סוד  
      ת�    

  ויהי אור שהיה לפני כ�            ואהי אור קי אירה אנטיס
  ודאי הוא הינו רמז            ואדאיי קי איל איס שו רומיז

  ממנו יצאו הנשמות            אמוד'די איל שאלייו לוש ניש  
  )דמויות(הוא הצר את הצורות             יגוראס'יגורה לאס פ'איל פ  
  ]שרש אדוננו עמוק עמוק מי ימצאנו[סוד                   סוד  
      ת�    

  חיי� תמיד לו ית�            חאיי� שיינפרי אאיל דארה
  כי שמו ש� יתבר�            י� ייתבארה'קיס שו נומברי ש

  אתה רחמ� קדוש             טו שוס פייאדוזו שאנטו  
  ששמה קרא קלארה            קי שו נומברי ייאמו קלארה  
  ]אדוננו עמוק עמוק מי ימצאנו[סוד שרש                 סוד ראאיז די  
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  אכתריאל כה� עליו�              תיריאיל קוחי) אלטו א-
  )ה(סוד אסתר המלכה קדוש            סוד איסתיר לה ריינה סאנטו

  מיד המל� הקדוש            פור מאנו די איל ריי שאנטו  
  קדFשה  הוא הינו סוד          ה'קידוש  איליס שיקריטו   

  ג� בת די עתיקא קדישא            א'גא� באת די עאתיקה קדיש
  קדFשה  הוא הינו סוד          ה'קידוש  איליס שיקריטו   

� יחד"ו נו"ש וא"רי) ?(עד רי            ונטו') ג"ו נו"וא' אד רי ריש  
  )?(ועימה פת נשברת             אנטו'אי קונילייא פת קריב

  ביד המל� הקדוש            פור מאנו די איל ריי שאנטו  
  קדFשה  עשה סוד           ה'קידוש    איזו שיקריטו   
  ]בת די עתיקא קדישא[ג�                   גא�   

  מתת היא שדי סוד גואל            י סוד גואיל"מאתאת איס שד
  הוציא ניצו! מכלא            שאקו נישוס די קארשיל

  אי� עוד מל� כמוהו             ריי קומו אילנו איי אוטרו  
  קדFשה  הוא הינו סוד          ה'קידוש  איליס שיקריטו   
  ]בת די עתיקא קדישא[ג�                   גא�  

  סנדל השלי� הכל            סאנדאל קונפלייו אה טודו
  )בטלו: או(עימה המצוות ביטל             ות באלדו'קונילייא לוס מיצב

  וא מנעל תקועשה            אדו'קיס שאפאטו אינקלאב  
  ]קדFשה  סוד[הוא הינו                   איליס   

  חזק יהיה לנשמתו              חזק שייא אשו אלמה
  משה קארטו� הוא נקרא            מושי קארטו) איל שייאמה

  ידבק באמא              אפיגארה אינלה אימה  
  קדFשה  הוא הינו סוד          ה'קידוש  איליס שיקריטו   
  ]אבת די עתיקא קדיש[ג�                   גא�  

  ת�    ת�   
      ת�    
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  ת"ל דל"ת גימ" בי"אל             בית גימאל דאלית' אליפ
  אמת בוא גואל דוד              ד"אימית בו גואיל דו

  למה לא בא קוד�            ינו מאס אנטיס'פורקי נו ב  
  )ריפואיסטה=ואישטו'ריפ(לתשובתו הקשיבו               ואישטו אוייד'אשו ריפ  

  ד"ויו] ת"טי[ת "� חי"ו זי"א וא"ה           ד"יוט אי י") חיאי"ו זאיי"הי וא
  הכותב וחושב זכיות            זאחייוד' חושיב י'ב' האקוטיב
  וג� מחשב            אי טאנביי) אישטה קונטאנדו  
  חטאות ישראל והטובות            וד'טוב'חאתות ישראיל ב  

  ?בעבור מה זה החשבו�            פארה קי איס אישטי חישבו)
� נו"� נו"� מ"ד מ" למ" כ"I          נו) נו)לאמית מי� מי� ' האפ' כאפ"�  

  ותראו פלא            ייא'מאראב' ירידיש'אי ב  
�"� עי"כי אחר זה סמ            קי דישפואיס סאמאח עאיי)    
  כי כוונתו להציל            האשיל טו לי אנה'קי קאב

  )?(מגלות מר נדחי קוזיל            מיגאלות מאר נידחאיי קוזיל
  נפוצות סגולי עמי�             וסוד סיגולאיי אמי�'ניפ  
  אי� מי העושה אלא הוא            אזי שינואיל  'נו איי קיי) פ  
  מי יפעל הפעולות            ראס'רארה אלאס אוב'קיי) אוב

  י תדעו"י צד"ה צד"ה פ"5            'ריש'י צאדיק צאדיק שאב'פי פ
  פעולת פועל צבי צדיק            ]פיאולות פואל צבי צדיק[  
  באהבה תעבדהו            ]אסיר'קו) אמור אאיל שירב[  

  שקראו בשמ�             קי ייאמאר)) אטו נומברי
  ו יזהירו"� ת"ש שי" רי"קו            ארילומברי' שי) תאב' ריש' קופ

  ")טיחילה"ומוגה ; מילת�"=טו מילה: "מחוק(קראו רבי� ש! תחילה             הו ראבי� ש� טיחילה קאר  
  שבתי צבי שמו            י שו נומברי"י ציב"שבת  

  עני אני ואביו�              י ייו אי דיזיאוזו'פרוב
  אתה חנו�, עשה חסד            אז מירשיד טו שוס גראשייוזו

  לעבד� יהודה לוי            י'ו יהודה ליב'אטו שיירב  
  ]שופע אהבה[מאוד אוהב שהוא             ו קירינשייוזו'קי אישטה מונג  

  ת�    ת�       
  ת�    

  
 ‰‡¯ ˙Â¯È˘Ú"· ;„Â‰È ¯¯Â˘Ó‰ ‡Â‰ ÈÂÏ ‰„Â‰È‰·ÂË ÈÂÏ ‰  
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  ומי ייורדורדא)'אטי קורש  
  

  אעמר נקי ופרדשק            אמאר נאקי אופרדאשקה
  עתיקא' כתר ה              קיתיר אדוני עאתיקה

  קוטרה במשיח מלכא            ייאח מאלקה'קוטרה בי מיש  
  ר� טב ביקוטה "אני טוב            בי' קיתרו- טאבה "אני טוב  

    ערבידשקא נערופר                אופארדאשקה נאעאר ארבי
  

  דפק בית משה וישראל            אק קאשה מושי יישאיל'דאפ
  ד ערב רחל"ח הו"נצ            ראחיל' ד אראב"ח הו"ניצא

  סוד עמוק יוס ב� רחל             אמוק יוסי. בי) ראחילדסו  
  אני                  אני  

  
  נצור לשונ� מרע סוד            נישור לי שונחה מיראסוד

  סור מרע ועשה טובות            וד'י אשי טוב'סור מיראב
  ערו ערו עד היסוד              ארו ארו את הא ייסוד  
  אני                     

  
  ה"ב תנ"רלעבור קודש             טינה' פארה קודיש רילאב

  רחל מלכות לאה בינה            ראחיל מאלחות לייא בינה
  היב היב שכינהואמור             שיחינה' היב' י אמור היב'ב  
  אני                  אני  

  
  קריותא שני נקבי�            י�' ניקאביקארייוטה שיט

  יש בה חסדי� גבורי�            חאסאדי� גיבורי�ישבה י
  לאלו ענייני� גדולי�            אאישטוש גראנדיש אינייאני�  
  אני                ה"אני טוב  
  ת�    ת�             
  ת�    

  
  טירות סש' ר $אמאר נאקי אופארדאשקה  ". אשה כעמר נקארושער : "'ט', דניאל ז'  ר–עמר נקי 

  שירות לט' ר  $קוטר� טב בי , קוטרה
  )הערה(שירות עז '  ר–ה "ב תנ"רל
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  אשיל מוחאייר'פ  

  
  האל הר� המרומ� הוא היה הוא הווה הוא יהיה      אדו איל אירה איל איש איל שירה'יל דייו אלטו אלאבא

  לביד משיחו כל עולמי� יגא      ייאח קול אולאמי� ריחמירה'פור מאנו די שו מיש
  במהרה יבוא נראה בעול� פניו        יאמוש איניל מונדו שו קארה'ינגה ב'פרישטו ב

   התפשט בתפארתיהוהושמו ש�       ירית' אישפאנדייו ביתיפיהוה י�'אי שו נומברי ש
  ת�      

  בוודאי הוא הינו אחד ומיוחדברו� קדוש        ו שאנטו שיירטו איליש אונו אהפרפייאדו'ינדיגב
   ידועיהוה  ובלי ניקוד ובלי אות        אמאדו' אפיהוהפונטו או) אי שי) אישי) ליטרה 

  לכוחו אי� ערו� מאי� ברא כל        אי שו קואח נו איי איריח די נאדה קרייו טודו
  ושמו                  אי שו

  
  לברוא עולמות] ה[ביקש] רצו� ר�: או[ רמה עילה       אזיר עולאמי�'ילונטו פארה פ'אינבאשו) אלטה ר

 בא בסוד חיי�"� סו"אור אי      ינו איניל אי) שיקריטו די חאיי�' בפ") סו"אור די אי  
  מש� החלו לצאת כל הנאצלי�      דאאי אינפישארו) שאליר אה טודוש לוש ניישאלי�

  ושמו                   שואי
  
  א ושמו בתוכו היו לפני העול�"הו      ימו דיינטרו די איל אירא) אנטיש דיל מונדו'יש'א ב"וה

  שלושה שה� אחד שפתח אדוננו הנכבד        רייו אדונינו אונראדו'אבטריש קיש אונו קי 
  ועשה מעצמו הכל] עיצב[=וצייר הוא ברא         יזו דיאיל טודו'יגורו אי פ'איל קרייו אי אפ

  ושמו                  אי שו
  
  נזכה לראות גדולתומאוד נעלה       יר שו גראנדיזה'ויי שונאלשאדו שירימוש פארה במ

   מל� המלכי� מוכחת מעלתוכי הוא      שו אלטיזהה ' רייאיש שי פריבקי איל איש ריי דילוש
  קצה לעושרו שמו אי� אמת$אלהא      ו שו ריקיזה'אילאאה אימית שו  נומברי נו איי קאב

  ושמו                  אי שו
  

  ת�    ת�  
  ת�    

  
�  אברה�: אקרוסטיכו



 

 

136    
  מוחאייר  

  עתיקא קדישא מאוד גבוה            תיקה שאנטה מויי אלטהאע
  נכנס ש� האור הקדוש            נטירו אאי לה לוז שאנטהאי

  כל עולמות ממנו שבעי�            ארטה'קול אולאמות די איל פ  
  ביע9גבוה ועמוק הוא מ            ארטה'ונדו איל אפ'אלטו אי פ

  ת�     
  בוצינא קרדוניתא               קארדוניטהוצינה די ב

  הוא הינו אבוקה קדושה            ה שאנטה'איל איש או) טורג
  הוא האיר למטרוניתא             אה מטרוניתהאיל אלומברו    
  א גבוהה"היא סוד של ה            אילייא איש סוד די איי אלטה   
  
   מאוד נכבד)?(ורד בית             וז באיית איש מויי אונראדור

  נכנס ש� דג גדול            אינטרו אאי גרא) פישקאדו
  המקור הוא שלוחמ�             דיל מיקור איש מאנדאדו   
  העולמות בו קשורי�             מונדוש קוניל אטאדולוש   

  
  א הינו נשמתא דכל חי"הו            מאתה די קול חי'א איש ניז"וה

  י"מהר יבוא ע� שבת            י"ינגה קו) שבת'פרישטו ב
  הוא זה שנכנס בגיא            איל איש קי שי אינטרו בי גאיי   
  נראנו מהרה בשנותי            פרישטו בישנוטאייייאמוש 'ב   

  
  מקור מי� חיי� הינו            ור מאיי� חאיי� איל אישיקמ

  הוא התפשט משורשו          שי אישפאנדייו די שו שורישאיל 
  ???עשה חלל ב            איזו חאלאל איניל מירחיש   
  הכל הינועיקר             איקאר די טודו קי איל איש   
  

  חזק יהיה לנשמתו              חזק שייא אשו אלמה
  ]בשכינה[בשמע קשור יהיה             ימה'שייאטאדו קו) לה ש

  נותר בעול� שמו הטוב            אמה'קידו איניל מונדו אאשופ   
  אברה� ב� נת� הוא נקרא            רא� בי) נאתא) שייאמה'אב   
  ת�    ת�   
  ת�     

�  כז' י ב"כת'  ר–בוצינא די קארדוניטה ; אברה� חזק: אקרוסטיכו
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  מוחאייר   
 ברו� הוא התפשט"� סו"יא          א אישפאנדייו"בארו הו' פ") סו"יא  
  ד  בוציצא הוא פתח"סו             רייו 'ד די בוציצה אב"סו
  מצא[      ]  שתי "אל              אייו'פ[    ] דוש ' אליפ   
 הוא פתח"א אינסו"מי הו[            ]רייו'. אב") סו"א אי"מיהו[   [  
  ת�     
  ממנו מקור ראשו� יצא            י איל מיקור דיצו) שאלייוד

  סוד של רזא התפשט            ה שי אישפאדייוסוד די ראז
  הוא נחבא?? בגיא             איניל גאיי חו) שי אישקונדייו   
  א"מי הו                 א"מיהו   

  
  מצחא דעתיקא סתו�            יצחה די עתיקה שיראדומ
  בא שמה הוד דק              ינו אאי הוד דילגאדו'ב
  עילת העילות שלוחה            עילאת עילאהי� מאנדאדו   
  א"מי הו                 א"מיהו   

  
  לחסד העליו� אנו מצפי�            חיסיד אילייו) אישפיראמוש

  נזכה לראותהאור הפנימי             ייאמוש'אור די אדיינטרו לו ב
  בשלושה שה� אחד נתקשר            טריש קיש אונו מוש אטאמוש   
 הוא פתח"א אינסו"מי הו            רייו'. איל אב") סו"א אי"מיהו     

  
�  אד�: אקרוסטיכו
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  י� הוא עשה רחביה$מצר          ייא'מישירייא� אילייא איזו ראחאב
  ביד ידידיה עשה רחביה            ייא'בייאד ידידייא איזו ראחאב

  מקונ� בוכהמר היה             ה ייורה'אמארגו אירה אינדיג   
   היה לרחביה)צרות(הדוחק           ייא'ורה איזו ראחאב'איל אישטריג   

  
  את המי� המתיק היטב          ר בואיינולאש אגואש טורנו אדולשא

  הכל אחד עשה רחביה            טודוש איש אונו איזו ראחאבייא
  מה שהיה מעוקל התהפ�           קי אירה טואירטו יה שי אבולטו   
  תוק� הכל עשה רחביה            ייא'ו טודו איזו ראחאב'אדוב   

  בה מאוד הינה האחווהטו          בואינה בונדאד איש לה אירמאנדאד
   באמת עשה רחביהה"טוב          ייא'ירדאד איזוראחאב' קו) בה"טוב

  
  )הערה(שירות יח '  ר–ייא 'ראחאב, מישיראיי�
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  דברו דבר אמת            ידראד 'רה די לאש ב'שו פאלאב
  קבלנו ע� הצדק            ושטידאד'ימוש קו) ג'רישיב

  טובתונודה             אטורגאמוש אשו בונדאד   
  ! הוא האמת"ש              ידראד'� איש לה ב"ש   

     שאלה! "א שהאי� אלוה אלא "הו          יהילה'   ש�"א לא אילאהי אילאאה ש"הו
  

  כבר טוב בא ליד            ינו אינלה מאנו'ייה ביי) ב
  שנהיה לאח אחד            קי שירימוש או) אירמאנו

  שלח מאיתו אדוננו              מאנדו דיאיל אדונינו   
  מת האוא! ה"ש              ידראד'� איש לה ב"ש   

  
  כבר גדול למדי הנ!            אירמויישייוייה ביי) גראנדי 

  האירהעול� כולו             טודול מונדו אישקלרארישייו
  שלח מאיתו המשיח            מאנדו דיאיל  איל אונטאדו   
  ! "ש                     
  
  



 

 

  ב הזה נירשהטו            ייה ביי) אישטי אירידימוש 
  נעמוד ונשמע              פארימוש אי אויירימוש

  ובאמת נודה             ביאימית אטורגאמושאי   
  ! הוא האמת"ש              ידראד'� אישלה ב"ש   

  אי� אלוה א " הו                         הוא לאאילאהי
  ת�     ת�

  ת�   
  

  "מישירייא�"כ "ואח" רה'שו פאלאב"תחחילה : הפיוטי� הסדר מהופ�ברשימת 
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       מיקא� ניהיריז
  
  האיש משתאה להו            טאהי לה' מיש'י הא איש'ב

  טובת מראה בתולה              את מארֵאי ביתולה'טוב
  ואיש לא ידעה              לו ידאעה לה' ואיש   
  רבקה היתה בתולה              קה אירה ביתולה'ריב   

  
  ויבר� את הגמלי�            אריח אית הא גימאלי�'אייב'ב

  עימו עשה סימני�              קו) איל איזו סימני�
  נת� לה� מגדנות             שילידייו אלוש מגדאני�   
  רבקה                  קה'ריב   

  
  הראה את אשר יהיה              אמושטרו אלוקי שירה

  היתה נערה חסודה            ה חאסיד נאערה'אישטאב
  ה"השלי� המל� אמיר            קומפלייו איל ריי אמירה   
  רבקה                  קה'ריב   

  
  סוד השכינה               לה שיכינהשיקריטו די

  קול� אחד ואמונה              ימונה'קולא� איחאד ב
  בפניה יצוק ח�              שוש בא פאני� איש חי)      
  רבקה                  קה'ריב   

  
  



 

 

]        [          ]        [  
]        [          ]        [  
  יודע אות� יעקב אהבה            ה'אהב' י אטי יעקוב'שאב   
  רבקה                  קה'ריב   

  
  יהיה] רבקה[=חזק לרוקולה             אה רוקולה שיאהחאזאק 

  בג� עד� תתבשר             ישייא'א) עידי) אלבאי) ג
  את מאווייה תמצא            אייה'ילונטאד לו פ'אשו ב   
  רבקה                  קה'ריב   

  
  ריק) 140פיוט (ברשימת הפיוטי� במקו� זה 
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  א'אשיל ניב'      פ
  
  עזוב עניי� זה            ו 'יג'אטי אה אישטי פ'ישד
  בוא אל אלהי� בוא אל אלהי�          י) אה איל דייו'י) אה איל דייו ב'ב
  בכל אי� תועלת              יגו'איי פרוב די נאדה נו   
  בוא            י) אה איל דייו'י) אאיל דייו ב'ב   
  
  השמר מ� העול� הכוזב             ידאד די מינטירה מונדו'ב]ו[

  עזוב כא� הכל             אש אקי אה לו טודו'דיש
  ו! העמוקמ� הבהמלט             טיראטי דיינטרו דיל לודו   
  בוא                  י)'ב   
  
  לאחורי� הבט פע� אחת            יז'יטראש די טי מירה או) בד

   לעשות את ההפ�כדי              יז'אלאריב' פורקי איזיש
   יודע אתה כבראת שבועת�            'יש'ורה ייאלו שאב'אטו ג   
  בוא            י) אאיל דייו'י) אאיל דייו ב'ב   
  
  
  



 

 

  אי� תועלת באב            ו דיל פאדרי'יג'נו איי פרוב
  נטוש עסקי הא�            אש קונטו מאדרי'יג'ה פ'ֵדיש

  את דברו תזכור              ה אקודרי'אי אשו דיג   
  בוא                  י) 'ב   

  
    ראה מה הוא אומר השק              מירה לוקי דיזי קאטה

  ת קשרא מהימנותאתל            תילאת קישרא מיהימנוטה
   עצמ� המתה את"טוב            ה אטי מיזמו מאטה"'טוב   
  בוא                  י)'ב   
  

  חזק תהיה נשמתו              אמה'חזק שייא שו ניש
  שאלתיאל שמו נקרא            שו נומברי שאלטיאיל ייאמה

  ידבק באמא              אפיגארה אינלה אימה   
  בוא אל אלהי� בוא אל אלהי�            י) אאיל דייו'י) אאיל דייו ב'ב   
  

  ת�    ת�
  ת�   
  

  דוד: אקרוסטיכו)
  



 

 

Ï‡ ‰Ï‡ÌÈ‡Â·  

  

  ,  ָהִעְנָי ַהֶ�ה ֲעזֹבֶאת

  .ֶאל ֱאלִֹהי� ��א,  ֱאלִֹהי� ��אֶאל

    , ֵאי ֶ ִ�ְמָצא �� ט�בָ�ָבר  

  ֶאל ֱאלִֹהי� ��א,  ֱאלִֹהי� ��אֶאל  

  

  , ע�ָל� ְרַחקִמִ"ְזֵבי

  ,�� &ל ִ�ְדַ�ק,  ַה"ֹלְנט 

  , ָנא ִמִ�ַ'ת ְרָקקְ�ַרח  

  .ֶאל ֱאלִֹהי� ��א,  ��א ֱאלִֹהי�ֶאל  

  

  , ַהֵ�ט ַלֲאח�ֶריָ)ָנא

  ? ֵסַרְכָ� ֶאת ְדָרֶכיָ)ֵאיְ)

    , ָיַדְעָ� ְ ב,ָעֶתָ)ֵה

  .ֶאל ֱאלִֹהי� ��א,  ֱאלִֹהי� ��אֶאל  

  

  ? ִיֵ� ְלָ) ָה-בַמה

  . ַהְפֶנה ֵ/ְוָ) ַעְכָ יוְלֵא�

  , ַעָ�ה ִ�ְת&ו� ִלְדָברַרק  

  .ֶאל ֱאלִֹהי� ��א, � ��א ֱאלִֹהיֶאל  



 

 

  

  ְוֵת ִלְ�ָ) ַעָ�ה, ְרֵאה
   ִקְ ֵרי ְמֵהיְמנ,ָתאִלְתַלת
  ַה2ֵת ֶאת ַעְצְמָ), ה"ט�ָב
  ֶאל ֱאלִֹהי� ��א,  ֱאלִֹהי� ��אֶאל  
  

  ַל3ְְ ָמהָחָזק, ָחָזק

   קָֹרא ְ ָמ4ְ &ְלִ�יֵאל
   ִ�ְדַ�ק ָל4 ְ�ִאָמאָ�ב�ק
  ֶאל ֱאלִֹהי� ��א, ִהי� ��א ֱאלֶֹאל  
  

  תרג� אבנר פר� כל הזכויות שמורות
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� פתח רבי אלעזרכב            בי) פיתאח ריבי אילאזאר  
  בא אלינו להראות            ינו אנוס פור אמושטראר'ב

  היה הוא ניצו! המשיח            ייאח'אירה נישוס דיל מיש  
   להריחהוא יודע ממנו            י די איל גואיזמאר'איל שאב  

  
  )לפי אטיאש(נעל� יסוד דאבא               ה'ניעילא� ייסוד די אב

  הוא מביט והוא בודק            איל מירה אי איל קי באדקה
  עזב הכל טהור דוקא            קה'ו טודו לינפייו דאפ'דיש  
  ]יודע ממנו להריח[הוא                   איל  
  ת�    
  כבר רב נת� לנו אמר            ו'נאתא) אנוס דיש' יה ראב
  יעקב הינו איש ישר            ו'ארו) ליש'איליס ב' יעקוב

  היה מטהר את השני            ו'ה איל בירמיז'פייאב]נ[אלי  
  ]יודע ממנו להריח[הוא                   איל  
  ת�    

  אי� גואל אמת אחר            נו איי אוטרו אימית גואיל
  טמאי� עימו טיהר            טאמאיי� אלינפייו קוניל

   אי� עוד כמוהוטובה            ה נו איי מאס קומו איל"'טוב  
  ]יודע ממנו להריח[הוא                   איל  
  ת�    

  חזק אלעזר חליבה               ה'חזק אילאזאר האליב
  מועיל ע� האהבה            ה'ה קונלה אהב'יג'אפרוב

  של עתיקא נוד ריח             ה'די עאתיקה גואיזמאב  
  ]יודע ממנו להריח[הוא                   איל  

  
  ה"מ שירות ראה
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  גלוי הוא ובהיר            יירטו איש אי קלארה'דישקוב
  אברה� הוא אור קדמו�            ראחא� איש אור פרימירה'אב

  והשלי� ע� שרה            אי קונפלייו קונלה שארה  
  אברה� הוא אור קדמו�            ראחא� איש אור פרימירה'אב  

  
  עשה חסד לכל              אזייא חיסיד אה טודו'פ

  עליו מושתת עול�            רי איל שוסZטייני מונדו'שוב
  ידע את אלהי� וקשר              שופו אאיל דייו אי אטו  
  ]הוא אור קדמו�[אברה�                 ראחא�'אב  
  ת�    

  ע� האיל� שעשה            אזייא'ול קי פ'קונלה ארב
  אכילה שתיה ראה            יייא'אחילה שיתייא לי ב

  ובזה תיק�              ייא'אי קו) אישטו אדוב  
  ]אור קדמו�רה� הוא [אב                  'אב  
  ת�    

  )יבנה: או(בעול� חסד ובינה               ביZעולא� חיסיד אי בינה
  הוא סוד של אמונה            איש שיקריטו די אימונה

  מחסדו עול� מלא            חיסיד מונדו יינה] ו)[י(די ש  
  ]רה� הוא אור קדמו�[אב                  'אב  
  ת�    

  הודיע לעול�           יר אאיל מונדו'איזו שאב
  מיהו שברא הכל             קרייו אטודוקיי) איש קי

   נקשרטובהתמיד ע�             ה שי אטו"שיינפרי קו) טוב  
  אברה� הוא אור קדמו�            ראחא� איש אור פרימירה'אב  
  ת�    ת�  
  ת�    

  
  'נ שירות ראה
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  כבר האירה אמונה              ייה אלומברו אימונה
  כוכב השחר            אישיטירייא די מאנייאנה

  הוא הינו עדי טוב              יא בואיינהוי'איליש ג  
  כוכב השחר            אישיטירייא די מאנייאנה  

  פקח עיני� השק            וס קאטה'רי טוס אוז'אב
  מחלו� של כס              ינטאנה די פלאטה'די ב

  נולד כוכב קדוש            נאשייו אישטרייא שאנטה  
  ]שחר[כוכב ה               ייא די]יר[אישט  
  ת�    

  שבעה ה� המזלות            רייאסשייטי שו) לאס אישט
  ספירי� כול�            ירי) טודאס אילייאס'סאפ

  נכבד מכול�            מאש אונראדה די אילייאס  
  כוכב השחר           איסתירייאדי מאנייאנה  

  כתר חכמה ובינה              קיתיר חוחמה אי בינה
  אחד]כ[שלשה ידידי�             טריש קונפאניירוס אונה

  בהיר כלבנה              קילארה קומו לה לונה  
  ]שחר[כוכב ה                איסתירייא די  
  ת�    

  שרשו של העדיי�            וייאס'שו ראייז די לאס ג
  ודאי הינו המלות          שיירטו איש לאש אישטרילייאס

  אשת כול�             יר די טודוס אילייאס'מוז  
  )כוכב בלאדינו לשו� נקבה] (כב השחר[כו                  איס  
  ת�    

  טביא בוא וחנו�            רינהי) אי אישט'ייא ב'טאב
  את האור יוציא              אלא לוז לה קיטארה

  בת של אור הלבנה              אנה'ה די אור ליב'איז  
  כוכב השחר            איסטירילייא די מאנייאנה  
  ת�    ת�  
  ת�    
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  אטה אורדו� קושקורי  

  
  ול�ברא אלהי� את אד� שיחיה לע        ירה ליעולא�'� קי ביב"קרייו איל דייו אה אד

  )סמאל(=� "ואכל ע! הדעת נת� כח לס      אי קומייו איצ האדאעד לי דייו קואח אאיל סא�
  אני� אמא�'אג                אני� אמא)'אג  

  ברא�" יהי"מור סוד אברה� כול� ב        רא� טודוס ביהי ביראחא�'מור שיקריטו די אב
  � שינוי מעשה סוד נוע�שינוי מקו� שינוי ש      שינויי מאקו� שינויי שי� שינויי מאשי סוד נוא�

  ת�      
  יעקב שהוא ישראל  יצחק שהוא גבורה        קי איש ישראיל' יעקוב  ורה 'יצחאק קי איש גיב
  ואי� ת� כמוהו    קשר]ב[נקשר       אי נו תא� קומו איל    שי אטו אטאדורה 

  גילה את הלֹב�  שרה עלתה בכתר    רייו לה בילאנקו'דישקוב  ייו אי) קיתיר'שארה שוב
  הוא הינו גואלנו לא יצאה החוצה    איליש מואישטרו גואיל    ואירה'אפנו שאלייו 
  ת�        ת�  

  ה לפני הכל היתה"נשמת האמיר        אלמה די איל אמירה אנטיס די טודו אירה
  כאשר יצא החוט ע� הגואל היה        ילו קוניל אגואיל אירה'קואנדו שאלייו איל פ

  ת�      
  ]אינסו את אורו מש� נותר הרבה טהירו        ]הירוו טי'אשו לוז טירו קידו מונג' פ") סו"אי[

  ממנו עשה מלבוש בתו� תהו� טהורה        ישטידו דיינטרו די טיהו� פורו'די איל איזו ב
    ת�      

  כשאינסו נצטמצ�            ו'פ אי)Zקוז") סו"קואנדו אי
  � אותיות הקרישו"ב            ]ו['ז]א[בא- ליטראש שי קואו

  תו� גלמוב              אדיינטרו די שו גולי�  
  של נשמתו המבורכת              ו'די שו אלמה בינדיג  
  ת�      

  בא גואל שבתי ישמעאל שהוא גיא        י ישמאאיל קי איס גאיי"ינו גואיל שבת'ב
  'הפרו תורת� עת לעשות לה        ורו תוראתיחה עאת ליעאסוד לאדונאיי'האפ

  ת�    ת�    
  ת�      

  
  א"נ שירות ראה
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  יטו'אולא) ג  

  
  'שליח ה            י אדונאייאיל מאנדאדו ד

  צבי מור מל� שבתי              צבי מור ריי שבתי
  בודאי הוא קיי� וחי          שיירטו איליס קאייא� ויחאיי  
  צבי מור מל� שבתי              צבי מור ריי שבתי  
  הוא הינו דוד ב� ישי            איי'איליס דויד בי) ייש  

  
  סימ� של שמו) ?(י "בב            באבי סימא) די שו נומברי

  כי הוא הינו לנצח            י איליס פארה שיינפריק
  ודאי הוא הינו אותו איש            אדאיי איליס אקיל אומברי'ב  
  ]מור מל� שבתי[צבי                   צבי  

  )עלה לו(בשנה הזאת נחשב לו             נאת הזות שי לי קונטו'ביש
  ביד אליהו ר�              בייאד אילייאהו אלטו

  כי הוא הינו מל� גואל קדוש            קי איליס ריי גואיל שאנטו  
  ]מור מל� שבתי[צבי                   י'צב  

  שנתעלה?????               יZניתעאלה'בי האתייח ש
  השכינה רוממתה              יכינה אלשולה'לה ש

  עשתה לה גאולה גדולה              לי איזו גראנדי גיאולה  
  ]מור מל� שבתי[צבי                   צבי  

  שפתח) ?(בהתיכו              רייו'אי) האתיכו קי אב
  אמונה גילה              רייו'אימונה דישקוב

  תיק� את התיקו�              ייו'ו איל אדוב'אדוב  
  ]מור מל� שבתי[צבי                   צבי  
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  בתחילה חבש מצנפת            ישטייו טוקה'אי) האתילא ב
  בהנהגת עתיקא              ו די עאתיקא'קו) ריז

  קאשלמה לא דיבר דו            קה'לה דאב'אב'שילימה נו) פ  
  צבי דוד ב� ישי              איי'י דאויד בי) ייש'צב  

  
  חזק נשמתו תהיה            חאזאק שו אלמה קי שירה

  דוד מורקטה היה              דויד מורקאטה אירה
  לזכרו� טוב ייזכר            פור ביי) מימראשייו) מימרארה  
  צבי דוד ב� ישי              י מור ריי שבתי'צב  
  נו דוד ב� ישיהוא הי            איי'איליס דויד בי) ייש  

  ת�    ת�    ת�
  ת�    ת�  
  ת�    
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  ישטי'בולבולי� אלטי) קאפ  

  
  גילה את הלב�            רייו אלה בילאנקה'דישקוב
  נפתח למצנפת              רייו אלה תוקה'שי אב

  א דוקא"בסימ� תל            קה'איל שימא) די תילא דאפ  
  נפתח למצנפת              רייו אלה תוקה'שי אב  

  ! גילה אמונתו הגואל"א� ש         שו אימונה איל גואילרייו אה'� דישקוב"א- ש
  ת�    

  כי אנו באופל            קי אישטאמוס אי) אישקורה
  בו הראה לוב�            איניל אמושטרו בילאנקורה

  ביד גואל מל� אמירה              בייאד גואיל ריי אמירה  
  ]למצנפת[הוא נפתח              רייו'אב]י[איל ש  

  
  הטוב גנוז            איל ביי) אישטה גואדראדו

  לדור הזה נית�            ואי דאדו'פ] אה אישטי דור[
  ביד גואל מל� אמירה            ]בייאד גואיל ריי אמירה[  
  ]למצנפת[הוא נפתח               רייו 'אב]י[איל ש  

  
  בפרא אד� פתח              רייו'� אב"אי) פירי אד

  ש� הויה גילה              רייו' דישקוביהוהי� 'ש
   עליו נשע� טובה            ו'ה איניל שי שושטוב"'טוב  
  ]למצנפת[הוא נפתח             רייו אלה תוקה'אב]י[איל ש  

  ]גילה אמונתו הגואל[א� שבתי צבי                י"'י ציב"      א- שבת
  ת�    ת�  
  ת�    

  ו"קכ שירות ראה
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  ידאנדיר'ילירדי פ'ביני� ייארי� באגג  

  
  המודי� אנו התנשאה השכינ          ה"אטורגאמוס שי אלשו לה שיחינ

  צבי מיחמיד פתח טוב אמונה          ה"אימונ' רייו טוב'י מיהמיד אב"'ציב
  בלגינא ריקה קיש קיש קריא        ונה]ש['קיש' אזייא קיש'אי) אישטאמנה ב  
  ת�    

  מפרדשקא הראה עבודה          ודה'די פארדאשקה אמושטרו או) אב
  מאלהי� היתה עזרה          ואי אונה אייודה'איש די איל דייו פ

  ביאת אריה גור יהודה             די ארייא גור ייהודהינידורה'ב  
  ]מיחמיד פתח טוב אמונה[צבי                   י'ציב  

  מה שרות ובועז עשו ידוע          ידו'יזיירו) שאב'רות קו) בואז קי פ
  לידת דוד לא הזכיר            נאשידורה די דאויד נו אינמינטו

  נו באוהרג את אוריה ממ          ינידו'אי מאטו אה אורייא די איל ב  
  ]מיחמיד פתח טוב אמונה[צבי                   י'ציב  

  ואלהי� הבי� דרכו          אי איל דייו אינטינדייו אשו קארירה
  והוא ידע אחרית מקומו          אי איל שופו אשו לוגאר טראזירה

  הראה עקו� הוא ישר            ה'אמושטרו טואירטו איס דיריג  
  צבי מיחמיד פתח טוב אמונה                  י'ציב  
  לא ידעו דרכו השכל          יירו) אשו דיריח איל שיחילנו שופ

  אי� ספק הוא הנו אור ישראל          יק איליס אור די ישראאיל'נו איי צאפ
  אומר אי� גואל אחרטובה           ה דיזי נו איי מאס אוטרו גואיל"'טוב  
  צבי מיחמיד פתח טוב אמונה                  י 'ציב  
  ת�    ת�    
  ת�      

  ט"מ שירות ראה
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  י דאלדייו'אאי דאלדירדי� אינגעאשמ  

  
  תיק� מור שבתי חצי טהירה          י מידייא תיחירה"ו מור שבת'שי אדוב
  רחב נקי ופרדשקא הנפקד ברא        קאד בארה'נאקי אופארדאשקה האניפ' ראחאב
  האיר אור הצפו� עשה טהרה          ו) איזו תיחורה'ארילומברו אור האשאפ  
  בשירהטובה טוב צביה נעור         בישירהה "ייא שי דישפירטא טוב'ציב' ב"טו  

  בא לעשות רצו� הבורא        ילונטאד די איל קרייאדור'ינו אזיר לה ב'ב
  במקו� האפילה האיר האור        אינלוגאר די לה אישקורה אלומברו לה אור

  הוא הינו אפרסמו� דכיא נעשה טהור        ִאיליס או) פארשימו) דאחייא שי איזו תאחור  
  בשירהטובה טוב צביה נעור         ה בישירה" דישפירטו טובייא שי'ציב' ב"טו  

  )לחתו�, לקיי�(בא את נשמותינו למלא         ירמאר'ינו מואישטראס אלמאס פארה אפ'לי ב
  בברכה וקדושה ליחד          ה פארה אאונאר'קו) ביראחה אי קידוש

  סוד גיד הנשה עשהו עשהו מותר          שיקריטו די גיד האנאשי לי איזו מוטאר  
  ]בשירהטובה צביה נעור [טוב                   'ב"טו  

  המלי� ה� עדי אי� ערו� למחירו      וייא קי נו איי פרישייו'ראס איס או) ג'לאס פאלאב
  ובזה נשמותינו עינג      ישייו'אי קו) אישטו מואישטראס אלמאס שי לי אלב

  )בטח(ונסמ�  ראה וידעטובה          יאוזייו'ידו אי לי שופו אי אי)Zפ'ה ב"'טוב  
  בשירהטובה טוב צביה נעור         ה בישירה"ייא שי דישפירטו טוב'ציב' ב"טו  
  ת�    ת�    
  ת�      

  ד"קכ שירות ראה
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  בא הגואל  אור ישראל רמז לגואל        ינו איל גואיל אור די ישראאיל  רימיז די גואיל'ב

  שבתי                י"שבת    
  ולה גול� היא כה ורחל קדושהחיה ע      יראחיל שאנטה'חאייו לי קונטה גולי� איש טאנטה ב

  שבתי                י"שבת    
  א הינו סתו� ומאוחד ע� רחל הכל"הו        א איש שיראדו אי אאונאדו קו) ראחיל טודו"הו

  שבתי                י"שבת    
  עמדי ביסוד ראי אלהות ע� רחל ייחוד        ד ראאי עילאעות קו) ראחיל ייחוד"עימאדי ביסו

  שבתי                י"שבת    
  א אהיה אהבי בסוד יה אבה ע� רחל הול�"הו      ה'ה קו) ראחיל שי ב'י ביסוד ייה אב'יהבא אהיי א"הו

  שבתי                י"שבת    
  נהר אור היה חזרה בשורה ברחל דרה        ריאו אור אירה טורנו ביסורה אי) ראחיל מורה

  שבתי                י"שבת    
  רחל באהבהטובה יבר סוד רבה שד      ה'ה ראחיל קו) אהב"'לו טוב'אב'ה קי פ'שיקריטו ראב

  שבתי                י"שבת    
  � סתומה רחל נקראת"חזק נשמתו היא מ      חזאק שו אלמה איש מימ שיטומה ראחיל שייאמה

  שבתי                י"שבת    
  ת�    ת�  
  ת�    
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  אר דומא) ייוק'ינדה קארב'בודאגי) באש  

  
  פרדס צבי בסוד הוא נקי          א נאקי"י ביסוד הו"'פארדיש ציב

]        [          ]      [  
  נקי]   [ש " אהיה באתבהויה          מ נאקי[  ] איהייה אי) את בש יהוה  
  ????ה יהודה ושמיא ש"מ          ה יהודה אי שימייא קי אישטאקי"מ  

   אמת פרדשקא טהור נקיטובה         ה אימית פארדאשקה תאחור נאקי"'  טוב
  
  ! העולה שתי�"ב ש"מ              � קי שאלי דוס"ב ש"מ

  בקדישא שהוא ירצה אותנו          יל אפלאזה אנוסה קי א'אי) קאדיש
  זוהי אמונתו קדוש קדוש          אישטו איש שו אימונה קאדוס קאדוס  
  ]????ושמיא ש[ה יהודה "מ                ה יהודה"מ  

  
  מראש עד רגליי� אחד הוא         ישה אשטה לאס פייס איס אונה'די קאב

  K של השבוע"ש ויו" רי" אל"כ          אי ייוד רילה שימאנה' ריש' אליפ' כאפ
  נשמת חיי� בה� סוד אמונה       ד אימונה"מאת חאיי� אינילייוס סו'ניש  
  ]????יהודה ושמיא ש[ה "מ                  ה"מ  

  
  זוג כח סוד ארבע רוחות יש בו          פאר קואח סוד ארבה רוחוד איי איניל  

  ארבעה נכנסו למצאו          אייאר אאיל'קואטרו אינטרארו) פור פ
  יוצא ש� של צבי הוא שלו          י איש די איל"'י די איל ציבשאלי נומבר  
  ]????יהודה ושמיא ש[ה "מ                  ה"מ  

  
  ולא נותר הי ספק אודותיה          יק אינמי פור אילייא'אי נו קידו סאפ

  היא הינה אלהות טהורה הויה            יהוהאילייא איס עילאאות פורו 
  מצא אמונה באמצעותה ובה ט          אייו לה אימונה קו) אילייא'ה פ"'טוב  
  ????ה יהודה ושמיא ש"מ          ה יהודה אי שימייא קי אישטאקי"מ  
  ]פרדשקא טהור נקי[אמת טובה                  ה אימית"'  טוב  
  ת�    ת�  
  ת�    
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155  
  

156  
  א'אשיל ניב'פ  

  
  )סופית(א אחרונה "רחל היא ה            ראחיל אילייא היי טראזירה

  היא הינה שורש מל� אמירה           איליס ראאיז ריי אמירה
  הוא הראה מה יהיה            איל אמושטרו לוקי שירה  
  היא הינה שורש חל� אמירה            ]איליס ראאיז ריי אמירה[  

  היא את בניה אוהבת            ]וס אמה'יז'אילייה אשוס פ[
  היא הינה שורש מל� אמירה            איל אישקאפו אשו אומה

  ושרשה שהוא אמא            אי שו ראאיז קי איס אימה  
  ]שורש מל� אמירה[היא הינה                 איליס  

� שה� אחת"שתי ההי            דוש היי) קי איס אאונה  
  לא הבחינו א אחד              א) נינגונה'נו אפארטאב

  היא זו שביטלה הצו�              איליס קי אלשו אייונה  
  ]שורש מל� אמירה[היא הינה                   איליס  

  דוד דיבר על יוס            אחילרי ר'לו שוב'אב'ד פ"דוי
  יהא זה שבח לו           אמה אאיל'שייא אונה פ

  יעלה עד היובל            יל'ירה אשטה איל ייוב'שוב  
  ]שורש מל� אמירה[היא הינה                   איליס  

  קדוש יהיה לנשמתה            אמה'קאדוס שייא שו ניש
  רחל לוי היא נקראת            י אילייא ייאמה'ראחיל ליב
  תגיע עד אמא            אשטה אימהאלקאנשארה   
  היא הינה שורש מל� אמירה           איליס ראאיז ריי אמירה  
  ת�    ת�  
  ת�    

  
  'ס שירות ראה
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  יקדירידי)'אטמי ג'קיזפ  
  

  רח� למע� שמ� את נשמתי אתה תסמו�        רי'אפייאדה פור טו נומברי אמי אלמה טו אסופ
  מעייני ב� זורמי� את נשמתי אתה תסמו�        רי'מי מיינטי אינטו קורי אמי אלמה טו אסופ

  
  אהבתי תמיד בשלו�            מי אמור שיינפרי אי) פאס

  הצדיקי� אתה תענג            ישייאראס'לוס צאדיקי� אלב
  כמו בתורה תערו�            אש]ר)[ד(קומו אינליי אודרינא  
  ]נשמתי אתה תסמו�[את                   אמי  

  אוותילראות היא ת            יאיר איס מי דיזיאו'פור ב
  כיצד אלהי� ביצע            קומו איל דייו אקומיטייו

  בזכות אדוננו              פור זיחוד די אדונינו  
  ]נשמתי אתה תסמו�[את                   אמי  

  
  לתקוות� הוחלתי            טו אישפיראנשה אישפירי

  של גואל שבתי צבי              י"'י ציב"די גואיל שבת
  יזכרבו בטח             י"יאוזייו זכר'איניל אי)Zפ  
  ]נשמתי אתה תסמו�[את                   אZמי  

  חזק יהא לנשמתו              חזק שייא אשו אלמה
  יעקב חליבה נקרא            ה שייאמה'האליב' יעקוב

  ה"פיו מ"האירו אל            ה"י) מ'אלומברו שו אליפ  
  את נשמתי אתה תסמו�              רי'אמי אלמה טו אסופ  
  ת�    ת�  
  ת�    
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  לה אה ייארי�א'אלה ג'טאנבורה ג  
    

  מל� קדוש צבי ֶמְחֶמד            י מיהמיד'ריי שאנטו ציב
  משיח גואל אמת              ייאח גואיל אימית'מיש

  גילה אמונה לצבי            י'רייו אימונה אה ציב'דישקוב  
  הוא הינו שכינה טהורה              יחינה'איליס פורו ש  

  אלהותו אמת , דת צמצו�הוא נקו      ידראד'איס ניקודה די צי�Zצו� שו עילאעוד איס ב
  

  מל� קדוש אדוננו              ריי שאנטו אדונינו
  טוב) הוא(הוא האור ש              איס לה לוז קי בואינו

  לעמו נת� טוב            לו לי דייו ביי)'אשו פואיב  
  ולו יסוד ג� כ�            אי אאיל טימיל טאנביי)  
  אלהותו אמת , הוא נקודת צמצו�                     איס 

  
  אור הדעת, מל� קדוש              ד"ז די דעריי שאנטו לו

  אמונתו אחווה              שו אימונה ירמאנדאד
  הקבצו בה            וס אי) אילייא'אפאנייאדב  
  אחת הינה , י"זכר              י אונה איס אילייא"זכר  

  אלהותו אמת , הוא נקודת צמצו�                    איס
  

  מל� קדוש רח� נא              ריי שאנטו אפייאדה
  י קרוי הוא"שבת              אדהי איס ייאמ"שבת

  טהור טהור וקדוש            יקאדוס'תאחור תאחור ב  
  ב� מקודשי�            יקאדוס'קונטו שאנטיפ  

  אלהותו אמת , הוא נקודת צמצו�              איס ניקודה די צי�Zצו�
  ת�    ת�  
  ת�    
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  שיבא-  
    

  ! ב� יה"ש                � בינייא"ש
  ששרשו מרדכיה            קי שו שוריס מורדאחייא

  ד יואב ב� צרויה"סו              בי) שורייא' ד ייואב"סו  
  ששרשו מרדכיה            קי שו שורש מארדאחייא  
  הוא הינו דק מ� הדק              ינו'ינו די פ'איליס פ

  לו היא כל המלכות              אאיליס טודו ריינו
  הוא הראה את האחד              איל אמושטרו אאונו  
  ששרשו מרדכיה                  קי שו  

  ג"ש עולה י"מר באתב            תבאש אזי ייאקמאר אי) א
  ק"ודכיא עולה טל ע            יZדאחייא אזי חאלעאק'ב

  ג"הוא ביטל את התרי            איל באלדו אלה תחרייאג  
  ששרשו מרדכיה                  קי שו  

  אכתריאל והשלושה            א-Zתיריאיל אי לוס טריס
  )ר"ראשי תיבות ה� בפ: ב"שוה ע� שירות לה(      ראשית ק! של זוג הונו            ו די פאר איש'ית קאב'ראש

  רב יגדל נא כוח הוא            ייאZ גדאלנה קואח איס'ראב  
  ששרשו מרדכיה                  קי שו  
  עימו לבש עטרת              ישייו קורונה'קוניל ב

  
  )כא) חסר הסו.(ב "ל' שירות סי' ר
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  ולמידי�'י לדי� אלאליה ק'יהארי ק'וג'ש  

  
  אדוננו משיחנו הגואל            גואיליחינו הא 'אדונינו מיש

  ובואדאי שהוא רמז לרחל          אי ביZואדאיי קי איס רימיז די ראחיל
  כל האורות מאירי� ממנו          כול האZאורות ארילומברארו) די איל  
  ודאי שהוא רמז לרחל, אדוננו           אדונינו ואדאיי קי איס רימיז די ראחיל  

  
  ירדו לתוכה הספירות          ארו) אינילייה לאס צפירות'אבאש

  ונטלו ממנה את אורותיה          אי טומארו) די אילייה אה שוס אורות
  גר� לעולמות להאיר          איזו ארילומבראר אה לוס עולאמות  
  ודאי שהוא רמז לרחל, אדוננו                  אדונינו  

  
  כבר דרשו אודותיו חכמי�         רי איל לוס חאחאמי�'יה דארשארו) שוב
  למי�ומלכות� מלכות כל ע           כול הא עולאמי�מאלכותי- מאלכות

  מכא� נודעי� ענייניו          י די שוס עינייאני�'די אקי שי שאב  
  ודאי שהוא רמז לרחל, אדוננו                  אדונינו  

  
  היתה היא מאוד יפה למראה          ישטה'אירה אילייה מויי אירמוזה די ב

  הגואל הקדושעל יופיה מ�           די שו אירמוזורה די גואיל שאנטה
  שלמה על סודה מצביע          שילימה אה שו שיקריטו אפונטה  
  ודאי שהוא רמז לרחל, אדוננו                  אדונינו  

  
  חזק לנשמת הנערה          חאזאק שייאה לה אלמה די נאעארה

  רחל חליבה)כ(ששמע נודע           ה אירה'אמה ראחיל חאליב'קי שו פ
  מל� אמירה)ה(ה יקבלנ            ירה אאילייה ריי אמירה'רישיב  
  ודאי שהוא רמז לרחל, אדוננו                  אדונינו  
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162   
  אשיל שיבא-'פ  

  
  ציווה עלי גואל אמירה            אינקומינדו אמי גואיל אמירה

  עבודתי לאלהי� בטהרה          ישייו פור איל דייו ביתיחורה'מי שירב
  ותיק� את מחצית הטהירו          ו אאיל מידייא טיהירה'אי אדוב  
  עבודתי לאלהי� בטהרה          ישייו פור איל דייו ביטיהורה'י שירבמ  
  ת�      

  אש אהבתי בוערת          ואיגו די מי אמור שי קימה'איל פ
  אמונה זו אני קושר את נשמתי          קו) אישטי אימונה אטו מי אלמה

  מאמרו הוא מאמר המל� שלמה          ו די ריי שילימה'ו איס דיג'שו דיג  
   לאלהי� בטהרהעבודתי                  מי  

  
  אי� חפצי בדבר אחר          ילונטאד נו קירי אוטרה קוזה'מי ב

  חפצי לאכול תמיד משולחנ�          שיינפרי קיירי פור קומיר די טו מיזה
  ונשמתי לעשות ששה            אי מי אלמה פור אזיר שי אגוזה  
  עבודתי לאלהי� בטהרה                  מי  

  
  יו נותני� לי עול� ומלואולו ה        שי דייא) אמי אה טודו איל מונדו

  ,אי� לכל ער�, בעיני          ייני נאדה לו טודו'ו ב'אינמי אוז
  לעשות מצוותו) נשואה(עיני           אזיר קי אינקומינדו'ו פור פ'מי אוז  
  עבודתי לאלהי� בטהרה                  מי  

  
  העובד לו לש� שמי�       ימאיי�'י� ש'י אאיל ליש'קיי) קי שיירב

  אלהי� חיי�) לו(עימו יימצאו            אילוהי� חאיי�אייא'קו) אישטי שי פ
  כדי למצוא ע! חיי�: ה אומר"טוב          אייאר איצ חאיי�'ה דיזי פור פ"טוב  
  עבודתי לאלהי� בטהרה                  מי  

  
  חזק לנפשה ונשמתה          אמה'חזק שייא שו אלמה שו ניש

  תתנשא עד אמא          אדו אשטה אימה'אלש'שייא אינש
  אסתר חליבה שמה נקרא          ה שו נומברי שייאמה'איסתיר האליב  
  עבודתי לאלהי� בטהרה          ישייו פור איל דייו ביZטיהורה'שו שירב  

  ט"כ שירות ראה



 

 

163  
  שיבא-  

  
  לעבוד לאלהי� בתורה            תורה])[יר אאיל דייו קו'שירב

  )מזה(אי� אושר טוב             ינטורה'נו איי מאס בואי) ב
  בשני עולמות רווחתו            גורהול'אי) דוס מונדוס שו פ  
  )מזה(אי� אושר טוב             ינטורה'נו איי מאס בואי) ב  

  
  לבד מ� התורה אי� חכמה            מאס די לה ליי נו איי שינשייא

  אי� בנמצא עוד עונג            ישייא'אייא אוטרו אלב'נו) פ
  העובד בנאמנות            יאוזייא'י קו) פ'קיי) קי שיירב  
  )מזה(� אושר טוב אי                  נו איי  
  ת�    

  לדעת את אלוהי� עימה            י אאיל דייו קו) אילייא'שאב
  הוא הינו ש� הויה             יהוהאיש איל נומברי די 

  כל החכמה עימו תמצא            אייא'טודה שינשייא קוניל פ  
  )מזה(אי� אושר טוב                   נו איי  

  
  )דבר(עימה לא יקשה               קונילייא נו אינדורושי 

  הכל כאי� יחשב              ו טודו נאדה פאראשיל
  מוצאהו יתעשר            אייא) אאיל אינריקישי'פ  
  )מזה(אי� אושר טוב                   נו איי  

  פקח עי� והתבונ�              ו אי פאראטי'רי אוז'אב
  השמר לעצמ�              אטי מיזמו גוארדאטי

  די ל� בתורה , ה"טוב            ה ליי אבאשטה אטי"טוב  
  )מזה(אי� אושר טוב                   נו איי  

  חזק לנשמתו              אמה'חזק שייא שו ניש
  שלו� חליבה נקרא            ה שייאמה'שאלו� האליב

  ידבק באמא              אפיגארה אינלה אימה  
  )מזה(אי� אושר טוב             ינטורה'נו איי מאס בואי) ב  
  ת�    ת�  
  ת�    

  
  א"ל שירות ראה



 

 

  שיבא-    
164  
  

  התמר ועבודתו            ודה'איל תאמאר קונשו אב
  46' הסבר שירות עמ'  ר$מרדכיה (    ב� מרדכיה מיהודה            בא- מארדאחייא די ייהודה

  הוא שאמר מהוללה             אדה'ו אלאב'איל קי דיש  
  ב� מרדכיה מיהודה                  בא-  
  ת�    

  והוא הינו שורש ישי            אי איל איס ראייז די ישאיי
  דת דוד אי�לי            איל נאשיר די דאויד נו איי

  י"ממנו בא מור שבת              י"ינו מור שבת'די איל ב  
  ב� מרדכיה מיהודה                  בא-  
  ת�    

  והוא נכנס בשני עולמות            אי איל אינטרו אי) דוס מונדוס
  יצא ממנו זרח פר!            ש"שאלייו די איל זאחאר פירי

  י�מה שעשו הינו למע� אלה            יזיירו) פור איל דייו איס'קי פ  
  ב� מרדכיה מיהודה            בא- מאר דאחייא די ייהודה  

  
  ירש את הממלכה              שי אירידו איל ריינאדו

  בזאת השלי� הכל            קו) אישטו קונפלייו טודו
  זוהי דר� נפתלת            איס או) קאמינו טואירטו  
  ב� מרדכיה מיהודה                  בא-  

  
  , הוא אמר,ממני) ה(צדק             ו איל'צאדאק ִמיֵמִני דיש

  מלכותו היתה בעבורו            ואי פור איל'שו ריינאדו פ
  היתה לו סיבה, ה"טוב            ואי שיבה אאיל'ה פ"'טוב  
  ב� מרדכיה מיהודה            בא- מאר דאחייא די יהודה  
  ת�    ת�  
    ת�    

  
  )יוש� לב להבדלי�(' ל'  שירות סיראה

  



 

 

  שיבא-    
165  
  

  י מור"י צב"א- שבת
  חורו די אורי בינ'יז'פ

  רייו קירייאדור'דישקוב  
  א"לא אילאהי אילאלה הו  

  ארימוס'יניד אינקוב'ב
  אאיל בינדיזירימוס

  יר אנוס'לי דייו איל שאב  
  לא אי  

  
   וש� מקומו 168מופיע במלואו בסימ) . השיר קטוע

  . נותר ריק באינדקס165סימ) . לפי אינדקס השירי�
  

  ג"מ שירות ראה



 

 

166  
  
  

  אשיל שיבא- גאזיל'פ  
167  
  

   כזהב אופזי� להיות יקרווא� תרצ      אס'שיר פרישייאדו קומו אורו די אופ' אי שי קיריש
  האמ� בו ועשהו, מה שציווה הגואל      קי אינקומינדו איל גואיל קרייאי אאיל אי לו פאס

  
  וראו כל בשר כי פי אדוני דיבר      קי פי אדונאיי דיביר' יראאו קול באשאר יאחדאב'ב

  יתר על כ� אל תעשה , מה שדיבר מפיו         שו בוקה דימאזייאדו טו נו אזלו די'איל קי אב
                  

  גזירה לקיי� , י מצוות ציווה"את ח     ירמאר'ות אינקומינדו שיטינשייא פור אפ'אה חאיי מיצב
  לחכ� הינה ע� רז, זאת בשל השבועה      ייו איס קו) ראס'ורה אאיל שאב'איס פור מודרי די לה ג

  
  )ו(ודי� החכמי� כבר עבר) המצוות: או(המסמרות       וס אי די) די לוס חאחאמי� יה לו פאשו'קלאבלוס אינ

  לוקח ברזל מניח פז, החפ! לקיי�      ה פאס'יירו דיש'ירמאר טומה פ'קיי) קי קירי פור אפ
  

  )ות(מסמר)כ(לא יוכל להיות בשבת : טובה אומר        ו'ה דיזי נו פואידי אי) שבת שיאיר קלאב"'טוב
  בועז??? היודע , וזוהי אמונה גדולה      י שאזה בואז'אי איס או) אימונה גראנדי קיי) שאב

  ת�    ת�  
    ת�    

  
  ח"כ'  שירות סיראה



 

 

168  
  שיבא-  

  י מור"י צב"א� שבת              י מור"י ציב"- שבתא
  ב� אורי ב� חור              ו די אורי בינחור'יז'פ

  גואל)ה(גילה               רייו קיריידור'דישקוב  
  א"לא אלהא אלא הו            א"א אילאהי אילאלה הול  

  בואו נשתחוה             ארימוס'יניד אינקורב'ב
  אותו נבר�              אאיל בינדיזירימוס

  הדעת נת� לנו            יר אנוס'לי דייו איל שאב  
  א"לא אלהא אלא הו                  לא אי  

  אנשי האמונה              ינטי די לה אימונה'ג
  )השבוע : או(הניחו הסימנא             וס לה שימאנה'אדב'דיש

  :בואו נאמר כאחת              ינדיגאמוס אי) אונה'ב  
  א"לא אלהא אלא הו                  לא  

  גואל אמירה)ה(אמר               ו גואיל אמירה'ישד
  והודיע כבודו              אי דילונשייו שו אונרה

  הוא הינו זכר ונקבה             ימברה 'ו אי פ'איליש מאג  
  א"הולא אלהא אלא                   לא  

  א נשמתא דכל חי"הו            מאתה די קול חאיי'א ניש"וה
  הינו בורא בודאי) הוא(            איס קרייאדור ביZואדאיי

  והוא ברא מאי� יש              אי איל קרייו די אי) איי  
  א"לא אלהא אלא הו                  לא  

  משלושה קוי�, ראיתי          י�'ידי דילוש טריס קאב)'ב(]ו[
  שתל על פלגי מי�            פלאנטו אלבאלZגאמאיי�

  אלוהי� חיי�, ה"'טוב              ה אילוהי� חאיי�"טוב  
  א"לא אלהא אלא הו                  לא  

  חזק לנשמתה              אמה' אשו נישחזק
  לונה שמה נקרא              לונה שו נומברי ייאמה

  יסתירנה באמא              רירה אי) אימה'אינקוב  
  א"לא אלהא אלא הו            א"לא אילאהי אילאלה הו  

     ת�     ת�    ת� 
            ת�           ת�

    ת�  
  )חזק' עד ו' אותיות א(ב "אקרוסטיכו) א  ג"מ שירות ראה



 

 

169  
  אר'בישטי ניק  

  
      הראה אחד משות  )טב: או(ו "י תי"י צב"מל� שבת      'אמושטרו או) מחשותאב  ' י תאב"י צב"ריי שבת
  א"  לא אלהא אלא הו  ו"שהוא נשמה של הוא      א"ו    לא אילאהי אילאלה הו"אמה די לה וא'קיס ניש

          ת�         
       מסיבה ראשונה  ברו� היה מלא        די איל סיבה ריסונה  ו אירה יינה'בינדיג

  א"לא אלהא אלא הו  יצאו שני� כאחת      ]א"   לא אילאהי אילאלה הו  שאליירו) דוס אי) אונה[
    ]                ת�         [
      עליו ש� תהילה  קודשא ברי� הוא נקרא    ]אמה'רי איל אונה פ'שוב אמהקודשה בירוחו שיי[

  א"לא אלהא אלא הו  אי� גחלת ושלהבת    א" לא אילאהי אילאלה הו  לאמה'נו איי בראזה אי פ
          ת�         
  בסוד יסוד היה הוא  אי� לפניו$א "הו      ביסוד יסוד אירה איל  א נו איי אנטיס די איל "הו

  א"לא אלהא אלא הו  אשרי מי שיודע אותו      א"לא אילאהי אילאלה הו  י אאיל'אבאשרי קי) ש
          ת�         
  מאמיני� באמונה  הכל מניחי� סימנא      קריאי) אי) לה אימונה    או שימנא'טודוס דיש[
  א"לא אלהא אלא הו  :בואו נאמר באחת    א"לא אילאהי אילאלה הו    י) דיגאמוס אי) אונה'ב

    �      ת         
  אי� אמונה אחרת אחד יבוא באחת      נו איי אוטרו אימונה    ינגה אה אונה'אונו ב
  א"לא אלהא אלא הו  :בוא וַיֵחד, ה"טוב    ]א"לא אילאהי אילאלה הו    י) אי אאונה'ב, ה"'טוב

  
  ו"ל' שירות סי' ר
  



 

 

170  
  

  ונדו'עאתיקא קדישא פ
  
  
  
  
  
  
  ד"מ' שירות סי' ר

   הזה כולו נשמטו בצילו� שלפנינווהשיר) 169(סופו של השיר הקוד� 
  השלמנו את הפתיח על פי אינדקס השירי�

  
171  
  

172  
  
  

173  
  אשיל שיבא-'פ    

  
  מאת אדוני היתה זאת            מיאית אדונאיי היתאזאת

  ה מאוד"רבקה נערה טוב            ה מיאות"'קה נארה טוב'ריב
  )בר בשירותהס' ר(        י הוא סופי תיבות"שבת            ות'י טיב'י איס סופ"שבת  
  ה מאוד"רבקה נערה טוב            ה מיאות"'קה נארה טוב'ריב  

  
  עקרת הבית היתה            עאקארית האבאיית אירה
  האירה לנר של שרה            רילומברו אה ניר די שארה

  סוד הינו חשק יצחק היה            סוד איס חאסיק יצחאק אירה  
  ה מאוד"רבקה נערה טוב                  קה'ריב  

  
  חשק חול� שוא קמ!            ה קאמי�'ייב'חאשיק חולא� ש

  יוצא סמאל ע� הרמז            שאלי סאמאל קוניל רומז
  )להיפ�: או(שבה למהופ�              יז'שי טורנו פור אלאריב  
  ה מאוד"רבקה נערה טוב                  קה'ריב  

  



 

 

  שני� עשר שבטי� שישי� ריבוא            ישי� ריבו)'וס ש'י טריב'דוג
  גו אחד הינ�, ע� יעקב            או) פואירפו שו)' קו) יעקוב
  כול� ממנה יצאו            טודוס די אילייא איס שאליירו)  
  ה מאוד"רבקה נערה טוב                  קה'ריב  

  
  )בשורה אחת: או(שחוק הינו עינוג אחד             ישייאר אונה'בורלאר איש אלב

  הינו סוד אמונה            איס שיקריטו די אימונה
  )מטרוניתא: או(היא הינה גבירה , ה"טוב            ה אילייא איס פאטרונה"'טוב  
  ה מאוד"רבקה נערה טוב            ה מיאות"'קה נארה טוב'ריב  

  
            ת�           ת�  
    ת�    

  ט"צ' שירות סי' ר
  

174  
  שיבא-    

  
  מל� אמירה)ה(מחשבה הוא ) בו(אור שאי�         ה איס ריי אמירה'אור קי נו איי מאחאשאב

  י הנפקד ברא"ש שבת"תב"מצוה בא        קאד בארה' האניפי"ה אי) את בש שבת'מיצב
 היה בונה קדוש את מזבחו"ע� האל       ה קאדוש שו ארה'ראגואב'פ' קוניל אליפ  

  י הנפקד ברא"ש שבת"תב"מצוה בא                ה אי)'מיצב
    ת�    

  בנה מעשה בראשית שהוא הבינה        ראגואו מאשי בראשית קי איס לה בינה'פ
  סוד התשובה אור החוזר        ה לוז קי שי טורנה'וב'שיקריטו די לה טיש

  הוא הינו ייעוד אמונתנו        איליס אונה אפלאזאדה מואישטרה אמונה  
  י הנפקד ברא"ש שבת"תב"מצוה בא                ה אי)'מיצב  

  
  כלה??? אסתר באחת קדFשה           ה טירי נואירה'איסתיר אה אונה קידוש

  למטוב ועד רע דבר אינה רואה        רה שיאה איל ביי) שיאאיל מאל נאדה נו מי
  ואמרו קיש קיש קריא על אחת איסתירא        ונה אי) או) אישטירה'קיש'ירו) קיש'אי דיש  
  י הנפקד ברא"ש שבת"תב"מצוה בא                ה אי)'מיצב  

  
  )לעליתו: או(עולה אי� ק! לעליתה ) כשהוא: או(כשהיא         ידורה'ו שו שוב'י נו איי קאב'קואנדו שוב

  עד נקודת צמצו� שהוא נזרק        ה ניקודה די צי�Zצו� קי איל שי טירהאשט
  ותמיד בדבר קט אינה מביטה        יקה אילייא נו מירה'אי שינפרי אי) קוזה ג  
  י הנפקד ברא"ש שבת"תב"מצוה בא                ה אי)'מיצב  



 

 

  
  ותזאת כדי לבנ,  אחת לקח מחכמה"אל        ראגואר'טומו די חוחמה איס פור פ' או) אליפ

  את כל שהרס לתק�          אר'אטודו לוקי דירוקו פארה אדוב
  מ� האור הזה כדי לא לתפוס: ה אומר"טוב        יראר'ה דיזי די אישטי לוז פור נו אפ"'טוב  
  י הנפקד ברא"ש שבת"תב"מצוה בא                ה אי)'מיצב  
            ת�           ת�  
    ת�    
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  יורו ייושו) אקלי� אלדי שיבא-     

  
  יהודה רגל רביעית  הראה את האמונה        יהודה פייאי קוארטינה  מושטרו אלה אימונהא
  יהודה רגל רביעית  באחת??? רואה ב      יהודה פייאי קוארטינה  יאי אי) מיראת אאונה'ב
  

  די� סתר"רמז לשלושה יו            ) שיתיר"רימיז די טריש יודי
  הוא ביטל איסור והתר            יZהיתיר'איל באלדו חישור ב

  היא סוד והתר???             י אילייא סוד ביZהיטיר'מילב  
  "                  "  

  
  ו הוא הרמז שלו"ו ותא"ש תא"רי            איס שו רומיז' רי� תאג איתאב
  ש הינו"תב"בא?????????            א אי) את בש איס"שי גא) הא חו

  עשה ירושה שהיא יש            איזו אירידאד קי איס ייש  
  "                  "  

  
  ארבע הויה יש בו            אייא איי אינילקואטרו האו

� סוד הגואל"ג ב"ב ס"ע            ) סוד האגואיל"ג ב"ב ס"ע  
  ב יוצא ממנו"ש� ע, ה"טוב            ב שאלי די איל"י� ע'ה ש"'טוב  
  "                  "  

  
  חזק לנשמתו            אמה'חזאק שייא שו ניש

              יהודה קנפנטו� נקרא            יהודה קאנפאנטו) ייאמה
  ה"ידבק בש� מ            ה"י� מ' אינלה שאפיגארה  
  יהלל חיי� נשמתו            ה חאיי� שו אלמה'אלאב  
            ת�           ת�  
    ת�    
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  איש מיס אולדו באדי שיבא-    שיבא-    

  
  אי� ק! למעשי� אדוני          אס אדונאיי'יג'ו אטוס פ'נו איי קאב

   אתה יודע מה מצויבמכוסה        קי איי' יש'יירטה טו שאב'אינלה אינקוב
  מחשבת� והיא אחת בודאי          טו פינשירייו אי איס אונו ביZואדאיי  
  לנו הוא קשה מאוד כל המצוי          ואירטי לו קי איי'ייני מויי פ'אנוס ב  

  
  בדברי� רבי�, אד� ההוגה זאת         אס קוזאס'אומברי קי לו פינשה אי) מונג

  � להתבונ� וכדי לבנות בתי�צרי          ראגואר קאזאס'יר אי פור פ'קירי אב
  )?(את הכל הוא נת� בגחלי� אחדות         אי) איס טודה איל דייו אי) אונאס בראזאס  
  לנו הוא קשה מאוד כל המצוי                  אנוס  

  
  אנחנו איננו יודעי� את מחשבתו          ימוס שו פינשירייו'מוזוטרוס נו שאב

   מה שכתבמתקיי� כל          ייו'ירמה טודו לו קי אישקריב'שי אפ
  הוא עושה כי הוא ברא, עבורו הוא טוב          אזי קי איל קרייו'אאיל איס ביי) איל פ  
  לנו הוא קשה מאוד כל המצוי                  אנוס  

  
  ש� קדושתו עוזרהו          נומברי דישו קידושה אייודה אאיל

  אמונתו תרוממהו          ארה אאיל'שו אימונה שי אי)Zששאלש
  איננו יודעי� מה יעשה ממנו, ה"טוב           די איל ימוס קי ארה'ה נו שאב"'טוב  
  לנו הוא קשה מאוד כל המצוי                  אנוס  

  
  קדוש לנפשו ע� נשמתו          יס קו) שו אלמה'קאדוש שייא שו ניפ

  שמו חיי� חליבה נקרא          ה שייאמה'שו  נומברי חאיי� האליב
  הותיר בעול� ש� טוב            אמה'ו איניל מונדו ביי) פ'ֵדיש  
  יגיע עד למקו� אמא          אלקאנשארה אשטה לוגאר די אימה  
            ת�           ת�  
    ת�    

  
  


