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[Text Testimonial:] 

 

 צהלי יושבת סלובודקי 

 מחי כפים

 זמרה וכל משוש, שאי אל שפיים

 מכל יגון מנעי, מכל סוגה חדלי

 כל מרכבה מרקדה, כל ממצוצרה תריע

 הנה מבשר, ישועה משמיע

 משה איש האלקים בא מונטיפיורי תומך גורלי

 

 משה אי מזה באת? ואנה תלך?

 ממקום שאנן ושלו, מהיכל מלך

 אל עמ בזוי ושסוי, יושבי צלמות

 כל גיל נאספה, בשמחות לא יפגשוך

 אין שלום במגורם, דמעות ירווך

 בשש מחנות תמצא יגון, ובשבע עצבת.

 

 מעמקי יס באו, תהומות תסוכוון

 עד צוואר יגיע, שבולת תשטפמו

 ו עברומשבריהם וגליהם, עלימ

 מטה האלקים בידך, הציבם כמו נד

 תרומם גליהם, והיתא לעד 

 כי יבוש יעקב, ועוד לא יחפרו

. 

 

 הגד הוגד לנו, את כל אשר עשית

 גאלה נחלת יעקב, מחרפת מות אותם פדית

 בארם עשית גדולות, בדמשק נוראות

 נטעת צדקותיך, שלוחותיה נוטשו

 גלות חרפת עמיך, מפניך גורשו

 חיל, באלקים צבאות. באלקים עשית

 

 גם עתה לישע עמך ילעת, אסרת מרכבותיך

 לראות בסבלותם, נעשת את ביתך

 רב קשב הקשבת, לא תוכל שאתו

 כצפור מפח, כמהר חץ מנשק

 לארץ רוסיא דאית, ועיניך אל דמשק

 התרפס לפני מלך. 

 בלקחך הטותו

 

 לימינך השגל, ומצדך הלוי

 עמך ילכו, צל יטן מני ארחיך

 תוריך  דרכיו בחרת בן עמרס

 משלוח ידך המסד. והצדקה משמעתיך

 כאזור אל תמנים, הדבקת אל אחיך

 לחס דמעה תאכל, את עמך התמרת.

 

 הלא למענינו באת, אלקים שלחך



 משתים ישלח עדרו. וימינו תסעדך

 הראשונות באו, וחדשות תודיע

 בה  כסלינו, ענותינו עוד בל יענה

- 

 השקותינו רוש, האכילנו לענה

, את עם עני תושיע  בא ברוך ה   

. 

 

 בא איש החסד. איש מגינינו

 באו הנלווים אליו, תומכי נפשינו

 דלתים נפתחו, שערים לא סוגרו

 עפר רגליכם נלחכה, שלומכס ושאלה

 בקול הנוון חוגג, בקול רנה וצהלה

 ענותכם תרבנו, אלינו עבורו.

 

 

sternchen in strophe 6, zeile 3, nach ךירות: 

 תו לשוב מצרימהבלכ

 

 המדבר מקרב נכתי לבב דובער בת  אהרון חאזקעלאוויץ איש קווונא
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