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ׁשםלׁשם ליחדא ּודחילּו. ּורחימּו ּורחימּו, ּבדחילּו ּוׁשכינתיּה הּוא ּבריְך קּודׁשא יחּוד §¥¥§¨§¦§¦§¥¦§¦§¦§¦§¦§©¨¨¥

נעים ּבקֹול לׁשֹורר ּבאים אנחנּו הּנה יׂשראל. ּכל ּבׁשם ׁשלים ּביחּודא ּבו"ּה ¦¨§¥§¦¨§©£¥¦¥¨§¦¨¥§¦§¨¥§¨§̈י"ּה

ּומעׂשה עלינּו אלהינּו יהוה נעם ויהי עליֹון. ּבמקֹום ׁשרׁשּה את לתּקן הּׁשירים ¥£©¥¨¥Ÿ©§Ÿ̈¡Ÿ¦¦§¤¨§¨§¨¤¤©§¦¦©¦ׁשיר

ּכֹוננהּו: ידינּו ּומעׂשה עלינּו. ּכֹוננה ¥§¥¨¥£©¥¨¨§¥̈ידינּו

לׁשלמה:(`)א אׁשר הּׁשירים נבּיאׁשיר ׁשלמה ּדאמר ותׁשּבחן ׁשירין ¦¬©¦¦−£¤¬¦§Ÿ«Ÿ¦¦§¦§¨©£©§ŸŸ§¦¨

אתאמרּו ׁשירתא עסרּתי יי. עלמא ּכל רּבֹון קדם נבּואה ּברּוח ּדיׂשראל ©£¦¨¨¦¥©£¨§¨§¨¨¦¨¢¨§©§¥¨¦§¨©מלּכא

ּדאׁשּתביק ּבזמן אדם אמר קּמיּתא ׁשירתא ּכּלהֹון. מן מׁשּבח דין ׁשירא הדין, ¥§¦§¨¦¨¨©£¨©©¨§¦§ª©¦ª§¥¨¦¥¨¨§¨§ּבעלמא

ליֹומא ׁשיר מזמֹור ואמר ּפּמיּה ּפתח עלֹוי, ואּגין ּדׁשּבתא יֹומא ואתא חֹובתיּה ¨§¦¦©£©¥ª©§£¥©§¨§©§¨¨£©¥§¥ליּה

עלמא מרי להֹון ּדבּזע ּבזמן ּדיׂשראל ּבנֹוי עם מׁשה אמר ּתנייתא ׁשירתא ¨§¨¥¨§©©§¨¦¥¨¦§§¦¤©£¨¥¦¨§¦¨§©§ּדׁשּבתא.

מׁשה ׁשּבח ּבכין ּכתיב ּדהּכדין ׁשירתא, ואמרּו ּכחּדא ּכּלהֹון ּפתחּו ּדסּוף, יּמא ¤©©¥§¦©¥§©§¨§¦©£©¨©§ª©§§¨©̈ית

ּבירא להֹון ּדאתיהיבת ּבזמן ּדיׂשראל ּבנֹוי אמרּו ּתליתיתא ׁשירתא יׂשראל. ¨¥§©¥§¦§¨¦¥¨¦§§©£¨¥¦§¨§¦¥¨¦¥ּובני

ּכד נבּיא מׁשה אמר רביעיתא ׁשירתא יׂשראל. ׁשּבח ּבכין ּכתיב ּדהּכדין ©¨¦§¤©£¨¥¦§¨§¦¥¨¦©©¥§¦©¥§©§¨¦§ּדמרים,

אּציתּו ּכתיב ּדהּכדין יׂשראל, בית עּמא ית ּבּה ואֹוכח עלמא מן למּפטר זמניּה ¦©¦©¥§©§¥¨¦¥¨©¨©©§¨§¨¦©§¦§¥¦¨£אתא

וקמּו ּבגבעֹון קרבא אגח ּכד נּון ּבר יהֹוׁשע אמר חמיׁשיתא ׁשירתא ואמּליל. ¨§¦§¨¨§©£©©©ª§©£¨¥¦£¨§¦¥©£©¨©§ׁשמּיא

איהּו ּפּמיּה ּפתח ׁשירתא, מּלמימר ּופסקּו ׁשעין וׁשית ּתלתין וסיהרא ׁשמׁשא ¦¥ª©§¨§¦©¥§¦©¦¨¥§¦¨§¨£¥§¨¦¥ליּה

אמר ׁשתיתיתא ׁשירתא יי. קדם יהֹוׁשע יׁשּבח ּבכין ּכתיב ּדהּכדין ׁשירתא, ©£¨¥¦§¨§¦¨§¨¢©ª§©©§¥§¦©¥§©§¨§¦©£©ואמר

ּדהּכדין ּדיׂשראל, ּבנֹוי ּביד מׁשריתיּה וית סיסרא ית יי ּדמסר ּביֹומא ּודבֹורה ¥§©§¥¨¦§§©§¥¨§©¨§¨§¦¨¨§©¦¨§¨¨ּ̈ברק

ּדאתיהיב ּבזמן חּנה אמרת ׁשביעיתא ׁשירתא אבינֹועם. ּבר ּוברק ּדבֹורה וׁשּבחת ¥§¦§¨¦¨©©©£¨¥¦§¨§¦©¦£©¨¨¨§©©©§¦©ּכתיב
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ּתמיניתא ׁשירתא ואמרת. נבּואה ּברּוח חּנה וצּליאת ּכתיב ּדהּכדין יי, קדם מן ּבר ¨¥¦§¨§¦©©£©¨§©§¨©©¦©§¦©¥§©§¨§¨¢¦©©לּה

ּדיׂשר מלּכא ּדוד ׁשירתא,אמר ואמר ּפּמיּה ּפתח יי, ליּה ּדעבד נּסּיא ּכל על אל £©¨¦©¨§¦¨¥©¨¦©¨©£©¥§¨§©ª¥©£©¦§¨

מלּכא ׁשלמה אמר ּתׁשיעיתא ׁשירתא יי. קדם ּבנבּואה ּדוד וׁשּבח ּכתיב ¨©ŸŸ§©£¨¥¦§¨§¦¨§¨¢¨¦¦¨©©§¦©¥§©§ּדהּכדין

יתּה למימר עתידין עסיריתא וׁשירתא יי. עלמא ּכל רּבֹון קדם קדׁשא ּברּוח ©¨©¥§¦¦£¨¥¦£¨§¦§¨§¨§¨¨¦¨¢¨ª©§¥¨¦§ּדיׂשראל

נבּיא, ּדיׁשעיה ידֹוי על ּומפרׁש ּכתיב ּדהּכדין ּגלּותא, מן ּדיּפקּון ּבעּדן ּגלותא ¨¦§¨©¦§©©¨¦©¥§©§¨¨¦§¦§¨¦§¨¨§¨¥§ּבני

וחדות ּדפסחא, חּגא אתקּדׁשּות ּכליל לחדוא לכֹון יהי הדין ׁשירא ּכתיב ©¤§¨¦§¨©¨©¦¥§¨¤§§¥§¥¨¨¦¦©¥§©§ּדהּכדין

למיעל טבלא וקל זמר ּבמיני ּבׁשּתא זמנין ּתלת יי קדם לאּתחזאה ּדאזלין ּכעּמא ©¥§¨©¨§¤¤¥¦§¨©§¦¦¨§¨§¨¢¨¨©¦§¦§¨§¨©§¨¦לּבא

ּדיׂשראל: ּתּקיפא יי קדם ּולמפלח ּדיי, ּפיהּו(a)לטּורא מּנׁשיקֹות יּׁשקני §¨©¨¦©¢¨§¨©¦¨§¦¨¥¦¨¥Æ¦Æ¦§¦´¦½

מּיין: ּדדיָך אֹוריתאּכי־טֹובים לן ּדיהב ּדיי ׁשמיּה ּבריְך נבּיא, ׁשלמה אמר ¦¦¬Ÿ¤−¦¨«¦£©§ŸŸ§¦¨§¦§¥©¨¦©©¨¨

מׁשנה סדרי וׁשּתא אבנּיא, לּוחי ּתרין על ּכתיבא רּבא, ספרא ּדמׁשה ידֹוהי ¨¦¥¦¨¦§¨©©¥¥§©¨¦§¨©¨§¨¤§¦§©על

סגיאּות מן לחבריּה, ּדנּׁשיק ּכגבר ּבאּפין אּפין עּמן מתמּלל והוה ּבּגרסא. ¦§¦¥©§¥©§©¦¦©§¦©©¦©©¦¨£©¨¦§¨©ּוגמרא

עממּיא: מּׁשבעין יּתיר לן ּדחּביב ּתּורק(b)חּבתא ׁשמן טֹובים ׁשמניָך לריח ¦§¨§©¥©©¦¦¦¦©§©¨§¥Æ©Æ§¨¤´¦½¤−¤©´

אהבּוָך: עלמֹות על־ּכן יׂשראל,ׁשמָך ּבית לעּמְך ּדעבדּתא ּוגבּורתְך נּסְך לקל §¤®©¥−£¨¬£¥«§¨¦¨§¨©£©¨§©¨¥¦¨¥

ּבכל אׁשּתמע קּדיׁשא ּוׁשמְך טבּיא, ואתותְך ּגבּורתְך ׁשימע ית ּדׁשמעּו עממּיא ּכל ¨§©§¦¨¦©¨¨©¨¨¨§¨§¨§§©¥¨©¦¨©§©¨̈זעּו

ּכן, ּובגין וכהנין. מלכין ריׁשי על מתרּבי ּדהוה רבּותא מּמׁשח ּבחיר ּדהּוא ¥¦¦£¨§¦©¥¥©¥©¦¨£©¨§©§¦¦§§¨©ארעא,

ּדאתי: ועלמא הדין עלמא ּדיחסנּון ּבדיל טּובְך, אֹורח ּבתר למהְך צּדיקּיא ¥¨§¨§¨§¥¨¨§¨§©§¦§¨©©¨¨¦¨©¦©¦§רחימּו

(c)ונׂשמחה נגילה חדריו הּמלְך הביאני ּנרּוצה אחריָך À̈¨¦³¨§¦§§¨Æ¨¤¹¤£©¦̧©¦¡¨®¨´¤£»©¦−¥§̈מׁשכני

אהבּוָך: מיׁשרים מּיין דדיָך נזּכירה יׂשראלּבְך בית עּמא נפקּו ּכד ½̈©§¦³¨Ÿ¤ÆÆ¦©½¦¥«¨¦−£¥«©§©©¨¥¦¨¥

ּובעּמּודא ּביממא, ּדעננא ּבעּמּודא קדמיהֹון עלמא מרי ׁשכינת מדּברא הות ¨©¨¨¦¨¨£©¨©§¥¨¢¨§¨¥¨©¦§¨§©§¨£¦©¦¦מּמצרים,

רהטין ּונהי ּבתרְך נגידנא עלמא, ּכל רּבֹון ההּוא, ּדרא צּדיקי אמרּו ּבליליא. ¦£¨¥¨§¨¨¥§¨§¨¨¦©¨¨¥¦©©£¨¥§¨¨¦§ּדאיׁשתא

ּגנזְך ּבית מן אֹוריתְך לן והב ּדסיני, טּורא ּבׁשּפֹולי יתן וקריב טּובְך, אֹורח ¨¦¥¦¨¨©©§©¦§¨¥¦§©¨¥¨§¨©©ּ̈בתר

ונרחם יתהֹון, ּדכרין ּונהי ּבהֹון, ּדמּכתבא אתון ותרּתין ּבעסרין ונבּדח ונחּדי ©¦§§¨¦§¨¥§¨©¦§¨§¨¥©§¦¤§©¦§¥¦§¨¦¦ּדרקיעא,

ּתמיניתא ׁשירתא ואמרת. נבּואה ּברּוח חּנה וצּליאת ּכתיב ּדהּכדין יי, קדם מן ּבר לּה

תרגום עם השירים שיר

ך ן ך ן , ן ק ך, ¨¨¨§§¨§¨ק̈ק§¨©©¨

ונרחם יתהֹון, ּדכרין ּונהי ּבהֹון, ּדמּכתבא אתון ותרּתין ּבעסרין ונבּדח ונחּדי ©¦§קקּדרקיעא, ן ן ן ן ן ן §§¨§¨§¨§¨§¨§¤§§§¨ק

268


