
 

 :ָתא    ׁשּוְקָּדמּות ִמִּלין ְוָׁשָריּות ַא
 בתחילת המילים וראשית שיחתי 
 Before I begin to speak, desiring to utter [words of praise], 
 :ָתא  ַאְוָלא ָׁשִקיְלָנא ַהְרָמן ּוְרׁשּו 
 ת"תחילה אבקש הסכמה ורשות מהשי 

 I first request permission and authorization. 
 :ָתא  ָבֵבי ְּתֵרי ּוְתַלת ְּדֶאְפַּתח ְּבַנְקׁשּו ְּב

 בשנים ושלשה מאמרים שאפתח ברעדה 
 Tremblingly I begin with two or three stanzas, 
 :ָתא  ְּבָבֵרי ְדָבֵרי ְוָטֵרי ֲעֵדי ְלַקִּׁשיׁשּו 
 ברשות בורא העולם וסובלו עד זקנה 
 With permission of Him who creates and sustains the world Forever, 
 :ָתא  בּוָרן ָעְלִמין ֵלּה ְוָלא ִסֵּפק ְּפִריׁשּו ְּג

 גבורת עולמים לו ואין להפסיק ואפשרות לפרשה 
 His might is eternal and it could not be described adequately 
 :ָתא  ְגִויל ְאלּו ְרִקיֵעי ְקֵני ָּכל ֻחָרׁש 
 היו קלף ועצי החורשות עטיםאילו הרקיעים  
 Even if the heavens were parchment, all the trees were quills, 
 :ָתא   ִאּלּו ַיֵּמי ְוָכל ֵמי ְּכִניׁשוֹיו ְּד

 אילו כל הימים ומקוי המים היו עשוים מדיו 
 The oceans and all the waters were ink, 
 :ָתא   ַרְׁשָוַּדְיֵרי ַאְרָעא ַסְפֵרי ְוַרְׁשֵמי 
 אילו כל דרי הארץ היו סופרים ורושמי רשימות 
 All the inhabitants of the earth were scribes and writers, 
 :ָּתא  ַדר ָמֵרי ְׁשַמָּיא ְוַׁשִּליט ְּבַיֶּבְׁש ֲה

 לא היה ביכולתם לכתוב הדרת כבודו של אדון השמים והשליט ביבשה 
 The glorious Master of the heavens and sovereign of the earth 
 :ָתא  ָהֵקם ָעְלָמא ְיִחיָדִאי ְוַכְּבֵׁשה ְּבַכְּבׁשּו 
 שהקים את העולם לבדו והעלים מן הברואים מהיכן נבראו 
 Alone established the world, and wrapped it in mystery. 
 :ָתא  ּוְבָלא ְּתָׁשׁשּו, ְבָלא ֵלאּו ַׁשְכְלֵליּה ּו

 ובלי עמל ועייפות ובלי תשישות ייסד את העולם 
 Without exertion, without fatigue, He perfected it, 
 :ָתא  ְּדֵלית ָּבּה ְמָׁשׁשּו, ּוְבָאָתא ַקִּליָלא 
 שהיא קלה בביטויה ואין בה ממשות' ובאות ה 
 With the most easily articulated letter, which has no substance. 
 :ָּתא  ֵמי ִׁשְֹּבַהְך יו, ִּמין ָּכל ֲעִביְדֵּתיּה ַז

 הכין כל מלאכתו בששת ימים אלו 
 In those six days He prepared all His work, 
 :ָתא  ֲעֵלי ֻּכְרֵסיּה ְדֵאָׁש, ר ְיָקֵרּה ַעִליֵֹזהו 
 וביום השביעי עלה אור כבודו על כסא אש 

 Then in His glorious splendor ascended upon a throne of fire. 
 :ָתא  ְלַׁשְמׁשּו, אָֹיל ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבו ֲח

 אלף אלפי רבבות חיילים שישמשוהו 
 Myriads of angelic hosts serve Him: 
 :ָתא  ַסִּגיָאה ְטָרׁשּו, ט ְלַצְפִריןַֹחְדִּתין ְנבו 
 מלאכים חדשים צומחים כל בוקר ורבה אמונתם 
 New ones arise each morning; great is His faithfulness. 
 :ָּתא  ְּכלּול ַּגֵּפי ִׁש, ֵפי ְיִקיִדין ְׂשָרִפין ְט

 ויותר שרפים בעלי שש כנפים 
 Even more numerous are the fiery seraphim having six wings; 
 :ָּתא  ְׁשִתיִקין ְּבַאִּדְׁש, ןְֹטֵעם ַעד ִיְתְיֵהב ְלהו 
 ם מקבלים רשות לומר קדושה שותקים בדממהעד שה 

 They are silent and hushed until permission is given then. 
 :ָּתא  ְּדָלא ְבַׁשְׁש, ַקְּבלּון ֵּדין ִמן ֵּדין ָׁשֵוי ְי

 מקבלים רשות זה מזה שוה בשוה לומר קדושה יחד בלא לאחר 
 Then they call to one another in unison without delay: 
 :ָּתא  ֵתי ְקֻדְׁשִֹלְתלו, ְיַקר ְמֵלי ָכל ַאְרָעא 
 "קדש"לשבח כבודו אשר מלא כל הארץ כבודו בשלש קדושות של  
 Thrice holy, His glory fills the whole earth! 
 :ָתא  ְּכַקל ֵמי ְנִפיׁשּו, ָקל ִמן ֳקָדם ַׁשַּדי ְּכ

  של כינוסי מים רבים חזק כקול–' קולם הוא כקול אשר לפני ה 
 Like a mighty  sound, like the roar of surging waters, 
 :ָתא  ְּכרּוִבין ֳקֵבל ַּגְלַּגִּלין ְמרֹוְמִמין ְּבַאְוָׁש 
 בקול גדול' הכרובים מול האופנים משבחים את ה 
 The kruvim  facing the ophanim ascend in a thundering noise 
 :ָּתא  ֵעין ְּכַות ִּגיֵרי ַקְׁש, ַאְנָּפאֶמֱחֵזי ְּב ְל

 ומהירות החץ שעף מן הקשת, כמהירות ראית העין 
 To catch  a fleeting glimpse. Swift as an arrow shot from a bow, 
 :ָתא  ְזִריְזין ְּבַאְׁשָו, ְלָכל ֲאַתר ְּדִמְׁשַּתְּלִחין    
 לכל מקום שנשלחים מזדרזים בחרדה 
 To every place they are sent, they hasten with zeal. 
 :ָתא  ְּבָכל ְלָׁשן ְלִחיׁשּו, ָבְרִכין ְּבִריְך ְיָקֵרּה ְמ

 בכל לשון שמלחשים' מברכים כבוד ה 
 In every tongue they utter, Blessed be His glory  

 

 :ָתא  ְדָלא ָצִריְך ְּבִחיׁשּו, ֵמֲאַתר ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתה 
 ום בית שכינתו שלא צריך לחפשוממק 
 From the place of His abode – which is everywhere!  
 :ָּתא  ְמַקְּלִסין ְּבֲחַׁשְׁש, ָמאִֹהים ָּכל ֵחיל ְמרו ְנ

 נוהמים כל צבא מרום ומשבחים אותו באימה 
 All the heavenly hosts thunder praise in awe: 
 :ָּתא  ָוָדר ְלַאְפַרְׁשְלָדר , ְנִהיָרא ַמְלכּוֵתּה 
 הדר מלכותו בכל דור ודור מתגלה ומתפרש 
 The renown of His kingship is declared from generation to generation. 
 :ָּתא  ְוַכד ַחְלָפא ַׁשְע. ן ְקדּוְׁשָּתאִֹדיָרא ְבהו ְס

 כשסיימו המלאכים לומר קדושה וכאשר עוברת שעתם 
 They offer their sanctification, and when the hour has passed 
 :ָתא  ף ָלא ִלְׁשבּוָעְֹואו, ִסיּוָמא ִדְלָעַלם 
 הם סיימו לעולם ואף לא לאחר שבע שני שמיטה 
 They vanish forever, even to the seventh millennium. 
 :ָּתא  ֲחִביִבין ְּדִבְקַבְע, ַדב ְיַקר ַאֲחַסְנֵּתה ֲע

  חביבים בקביעות– בני ישראל –לתו אבל יקר נח 
 (Israel) His precious share and possession, ever beloved, 
 :ָּתא  ִּבְדַנח ּוְׁשַקְע, ֲעִביִדין ֵליּה ֲחִטיָבא 
 עושים לו שבח בזריחת השמש ובשקיעתו 
 Proclaims His unity morning and night, 
 :ָתא  יּה ְרעּוְלֶמְעַּבד ֵל, ִריָׁשן ְלָמָנֵתה ְּפ

 מופרשים הם לחלקו לעשות לו רצונו 
 He has singled them out as His portion to do His will, 
 :ָתא  ְׁשָבֵחּה ְיַחּוּון ְּבָׁשעּו, ְּפִריׁשּוֵתּה 
 נפלאות שבחיו מספרים בכל שעה 
 His wondrous praise they declare at the proper time. 
 :ָתא  ְּדִיְלאּון ְּבָלעּו,  ְוָרִגיגִבי ְוָחִמיד ְצ

 חומד ומתאווה שיעמלו ישראל בעמל התורה, רוצה' ה 
 He very greatly desires that they toil in the Torah, 
 :ָתא  ְוַהְנָיא ְּבָלעּו, ן ְּבֵכן ְמַקֵּבלְֹתהוְֹצלו 
 תפלתם מתקבלת ומועילה בקשתם 
 their prayers be accepted and their supplications be effective. 
 :ָתא  ְּבָתָגא ִּבְׁשבּוֲע, ִטיָרא ְלֵחי ָעְלָמא ְק

 תפילתם קשורה לחי העולמים בכתרו על ידי שבועה 
 Bound to the Crown of the Eternal through the Covenant, 
 :ָתא  ְיִתיָבא ִּבְקִביעּו, ֶטְפָּתאֳֹקֵבל ְיַקר טו 
 שם יושבת תפילתם בקביעות',  של הכנגד כבוד התפילין 
 Permanently set near His glorious frontlet 
 :ָּתא  ְּבָחְכְמָתא ּוְבַדְע, ִׁשיָמא ִהיא גּוָפא ְר

 רשומה היא עצמה בחכמה ובדעת 
 Wherein is inscribed with wisdom and knowledge 
 :ָּתא  ְקָרֵאי ִבְׁשַמְע, ן ְדִיְׂשָרֵאלְֹרבּוְתהו 
 גדולתן של ישראל שקוראים שמע ישראל 
 The greatness of Israel who proclaims His Oneness. 
 :ָתא  ֲאִמיָרא ַדְכָו, ן ַעְלָמאַֹבח ִרּבוְׁש
 משבחים את רבון העולם באמרות טהורות 
 The praise of the Master of the world, in pure homage – 
 :ָתא   ְּבַאֵּפי ַמְלְּכָו,ְׁשַפר ֲעֵליּה ְלַחּוּוֵיּה 
 בפני מלכים' טוב ויפה להגיד שבח ה 
 It is fitting for me to proclaim before kings. 
 :ָתא  ְּכֵחיזּו ַאְדָו, ִאין ּוִמְתַּכְנִׁשין ָּת

 אומות העולם באות ומתאספות כגלי הים 
 (The nations) come and gather like the waves of the sea, 
 :ָתא  ְּבֵעֶסק ַאְתָו, ֵמִהין ְוַׁשְייִלין ֵליּהְּת 
 מתפלאים ושואלים את ישראל על עסקם באותיות התורה 
 They wonder and question concerning the signs (of the Jew): 
 :ָתא  ַׁשִּפיָרא ְּבֵריָו, ָנן ּוָמאן הּוא ְרִחיָמְך ְמ

 ומאירותמאין ומי הוא אוהבכם שהראה לכם פנים יפות  
 Who is your Beloved, O fair one, 
 :ָתא  ָסִפית ִמּדּור ַאְרְיָו, רּום ְּבִגיֵניּה ֲא

  אומות העולם–שבשבילו לקיתם ממעון אריות  
 For whom you are cast  in the lion’s den? 
 :ָתא  ִאין ְּתַעְרִבי ְלַמְרָו, ָקָרא ְוָיָאה ַאְּת ְי

 בואו התערבו בינינו, יקרים ויפים אתם: אומות העולם פונים אליהם 
 but be assimilated into Our fold, Worthy and precious be if you 
 :ָתא  ְּבָכל ַאְתְרָו, עּוֵתְך ַנֲעִביד ִליְך ְר

 את רצונכם נעשה לכם בכל מקום 
 We will do your wishes, wherever you may be. 
 :ָתא  ָדעּוְֹקַצת ְלהו, ןָֹחְכְמָתא ְמִתיָבָתא ְלהו ְּב

 'בחכמה משיבים להם ישראל ומודיעים מקצת שבחו של ה 
 With wisdom (Israel) retorts, making known of his greatness  
 :ָתא  ָדעּוְֹּבִאְׁשְּתמו, ַדְעּתּון ַחְּכִמין ֵליּה ְי

 לא הייתם מציעים לנו הצעתכם' אם הייתם חכמים להכיר גדולת ה 
 If you would know Him, you would reflect deeply to recognize Him.  



 

 :ָּתא  ֳקֵבל ַהִהיא ְׁשַבְח, ן ָמה ֲחִׁשיָבאֹבּוְתכו ְר
 'גדולתכם שאתם מבטיחים מה היא חשובה לעומת שבח ה 
 What is your greatness worth in comparison with the glory, 
 :ָּתא  ד ַמְטָיא ַׁשְעַּכ, בּוָתא ְּדַיְעֵּבד ִלי ְר

 ,כשתגיע השעה' הגדולה שיעשה לנו ה 
 With the greatness that He will bestow on me   when  the hour of deliverance comes, 
 :ָתא  ן ַּבֲהָֹרא ְוַתֲחֵפי ְלכוֵֹמיֵתי ִלי ְנהו ְּב

 ותכסה אתכם בושה, יביא לנו אורה 
 When light will shine on me and you will be covered with shame, 
 :ָּתא  ְּבֻתּוְקָפא ּוִבְגבּוְר, ָקֵריּה ַּכד ִאְתְּגִלי ְי

 יתגלה בתוקף ובגבורה' כשכבוד ה 
 When His glory will be revealed in its might and power? 
 :ָתא  ְלַסְנֵאי ְוַנְגָו, ַׁשֵּלם ְּגֻמַּלָּיא ְי

 לכל איי הגוייםישלם גמול לשונאיו ו 
 He will requite his enemies, (even) the inhabitants of the isles, 
 :ָתא  ְוַסְגָיא ַזְכָו, ְדָקָתא ְלַעם ַחִביב ִצ

 צדקות יעשה לעם החביב שהרבה זכויות לו 
 Bestow righteousness upon the beloved people abounding in virtue. 
 :ָתא  ּוָמָנא ַדְכָו, יֵתידּו ְׁשֵלָמא ְּבֵמ ֲח

 0שמחה שלימה יביא לנו ואת כלי המקדש הטהורים 
 Perfect joy pure delight will reign when He comes 
 :ָתא  ַּכד ְיַכֵּנׁש ַּגְלָו, ְרְיָתא ִדירּוְׁשֵלם ִק

 לעיר ירושלים כשיקבץ את כל היהודים מהגלות 
 To the city of Jerusalem, when He gathers in the exiles, 
 :ָתא  ֵמי ְוֵליָלְֹּביו, ָקֵריּה ָמֵטיל ֲעֵליּה ְי

 כבודו ישרה עליה יומם וליל 
 His splendor will rest upon it day and night: 
 :ָתא  ְּבתּוְׂשְּבָחן ְּכִליָל, נּוֵניְה ְלֶמְעַּבד ַּבְה ְּג

  יעשה בה לשבח ועטרה– בית המקדש –חופתו  
 He will build His canopy in it as a crowning glory: 
 :ָתא  ְלִמְׁשַּפר ִּכיָל, ר ֲעָנַנָּיאֵֹזיהו ְּד

 והוא יאיר העננים ליפות חופה 
 His resplendent clouds will adorn the canopy. 
 :ָּתא  ֲעִביָדן ְמַטַּלְל, פּוֵמיּה ַּדֲעִביְדָּתא ְל

 שבילו חופהיעשה ב' לפי מעשיו של כל אחד כך ה 
 Commensurate with one’s deeds will his tent be made. 
 :ָתא  ּוְׁשַבע ַמְעָל, ַתְכַּתֵּקי ְּדַהב ִּפיָזא ְּב

 בכסאות זהב פז ולכסא שבע מדרגות 
 On thrones of pure gold with seven steps 
 :ָתא  ֳקָדם ַרב ָּפֳעָל, ִחיִמין ַצִּדיֵקי ְּת

 ם לפני רב פעליםגבולם של הצדיקי 
 Will the righteous be arrayed before the great Creator. 
 :ָתא  ְלָׂשְבָעא ֶחְדָו, ן ָּדֵמיֵֹריֵויהו ְו

 ומראיהם דומה כשבעים משמחה 
 Their countenance will be akin to one satiated with joy. 
 :ָתא  ְכֵבי ִזיָוְֹוכו, ֵריּהִֹקיָעא ְבֵזיהו ְר

 ירו כזוהר הרקיע וככוכבים המאיריםויא 
 To the sky in its brightness, to the stars in their glow; 
 :ָתא  ְּדָלא ֶאְפַׁשר ְלִמְפַרט ְּבִׂשְפָו, ָדָרא ֲה

 היופי וההדר שיהיה שם אי אפשר לפרט בשפתים 
 A splendor that no lips can describe, 
 :ָתא  בּוָאן ֶחְזָוְנ, ָלא ִאְׁשְּתַמע ְוָחֵמי ְו

 ולא שמע ולא ראה את היופי הזה לא נביא ולא חוזה 
 That no prophet heard or envisioned. 
 :ָתא   ֵעֶדן ִּגְנְֹּבגו, ָלא ָׁשְלָטא ֵביּה ֵעין ְּב

 עוד לא שלטה עין בן אדם בשכר המוכן לצדיקים בגן עדן 
 No eye has penetrated  Paradise, 
 :ָּתא  ְלַבֲהֵדי ִדְׁשִכיְנ, ּה ִחְנָּגאַטְיֵלי ֵב ְמ

 יטיילו שם הצדיקים במחול יחד עם השכינה 
 Where they will dance with the Shechinah, 
 :ָתא  ְּבַרם ְּבֶאְמָתנּו, ֵּדין הּוא, ֵליּה ַרְמֵזי ֲע

 אבל יעשו זאת באימה" זה אלקינו"יורו באצבע ' על ה 
 In awe they will point to Him, saying: It is He 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ָתא  ף ֵהָמנּוְֹּתקו, ַּבְרָנא ֵליּה ְּבִׁשְבָיןש
 זה אלוקינו שקוינו לו בגלות בחוזק אמונה 
 For whom we hoped with great faith in exile. 
 :ָתא  ֲעֵלִמין ְמַדּמּו, ְדֵּבר ָלן ַעְלִמין ַי

 ול נדמההוא ינהיגנו לעולמים כעלמות היוצאות במח 
 He will eternally lead us in happiness like a joyous maiden, 
 :ָתא  ָּפֵרׁש ַּבֲאָרמּו, ַנת ִּדיָלן ְּדִמְלַקְדִמין ְמ

 המתנה שלנו מקדם הוא כבר הפרישה כתרומה 
 Granting us the portion which He set apart for us in days  yore. 
 :ָתא  ָרמּו, ר טּורֹתוְו, לּוָלא ְדִלְוָיָתן ְט

 שחוק ומלחמתם של לויתן ושור הבר על ההרים הגבוהים 
 There will be sport with the Leviatan   and the wild-ox of the high mountains, 
 :ָתא  ְוָעִביד קָרבּו, ַחד ְּבַחד ִּכי ָסִביְך ְו

 זה בזה הם נאחזים ועושים מלחמה 
 One interlocked with the other in combat; 
 :ָתא  ְּבַרְבְרבּו, תִֹהי ְמַנַּגח ְּבֵהמוַֹקְרנו ְּב

 השור בקרניו בהמות בגאוה 
 The mighty beast goring with its horns, 
 :ָּתא  י ִּבְגבּוְרְֹּבִציצו, ַקְרַטע נּון ְלִקְבֵליּה ְי

  לעומתו עם סנפיריו בגבורה– הלויתן –ידלג הדג  
 The monstrous fish charging fiercely with its fins. 
 :ָתא  ְּבַחְרֵּביּה ַרְבְרבּו, ָקֵרב ֵליּה ָּבְרֵיּה ְמ

 מקרב אותו בוראו בחרבו הגדולה 
 Its Creator will approach it with His mighty sword, 
 :ָתא  ְוֵׁשרּו, ן ְלַצִּדיֵקי ְיַתֵּקןִֹרְסטו ֲא

 לצדיקים' סעודה יתקין ה 
 And prepare a repast for the righteous, 
 :ָּתא  ְוגּוַמְר, רַֹסֲחִרין ֲעֵלי ַתֵּכי ְּדַכְדּכו ְמ

 מסובים ישבו הצדיקים מסביב לשולחנות של אבנים יקרות 
 Who sit around tables of gems and precious stones,  
 :ָתא  ן ַנֲהָרֲֹאַפְרְסמו, ןִֹגיִדין ָקֵמיהו ְנ

 פניהם נהרות של שמן אפרסמוןנמשכים ל 
 And before whom there flow streams of balsa, 
 :ָתא  ְּבַכֵּסי ְרָוָי, ִמְתַּפְּנִקין ְוַרֵּוי ּו

 ומתעדנים הצדיקים ושותים לרויה בכוסות שמרוים 
 Delighted and satiating themselves with full cups 
 :ָתא  ֵּבי ַנֲעָו, רְנִטי, ַמר ָמַרת ְּדִמְּבֵראִׁשית ֲח

 יין ישן המשומר מששת ימי בראשית 
 Of old wine preserved in vats from the time of Creation. 
 :ָתא  ְׁשַבח ָּדא ִׁשיָר, ָּכִאין ַּכד ְׁשַמְעּתּון ַז

 כמו שזכיתם לשמוע את שבח השירה הזאת 
 As you have been privileged to hear this hymn of praise, 
 :ָתא  ְּבַהְנהּו ֲחבּוָר, ִביִעין ֵּכן ֶּתֱהוּון ְק

 כן תזכו להיות קבועים באותה חבורה של צדיקים 
 So shall you always be in that holy company, 
 :ָתא  ְּבֵעָּלא ָדָר, ִתְזּכּון ִּדי ֵתיְתבּון ְו

 ותזכו לשבת בשורה העליונה אצל השכינה 
 And you will merit to sit in the uppermost row (of the righteous) 
 :ָתא  ְדַנְפִקין ְּבַהְדָר, ֵרי ְתִציתּון ְלִמּלּוי ֲא

 אם תקבלו ותצייתו למילים שלי שיוצאים בהדר 
 For you have listened to my words expressing G-d’s glory, 
 :ָתא  ָמם הּוא ֱאָלִהין ְּבַקְדָמא ּוַבְתַרְיֹרו ְמ

 מם הוא אלוקינו בראשית ובאחריתמרו 
 Exalted is G-d from beginning to end, 
 :ָתא  ַרְיִֹבי ְוִאְתְרִעי ָבן ּוְמַסר ָלן או ְצ

 חפץ ורצה בנו ומסר לנו את התורה 
 Who desired and loved us and gave us the Torah. 
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