
INDEX OF POEMS 

 
203  אדון עולם אשר מלך וישראל סגולת  

60ה' אשא קולי במדוה ובזמרה   
67ה' יהמו רחמיך על עדתך   

165ה' שמעתי ונרגזתי יום סוף תדיניני   
141אזכור ימים מקרב   

60אכרע אקוד לפני מלכי כי הוא אלי ומושיעי   
60אל שדי בצלך אנו נשענו   

128אלה אזכרה ונפשי עלי אשפכה   
202אלהי העלה זכרי לטובה לפניך ועת קראי ענני   

13אלהי ידעתי כי אשמתי   
60אליכם מיועדי אוהבי נפשי אני ידעתי את גודל חטאת   
126אנא אלוה הסליחות והרחמים אשר לזרע ידידך גלית   

13אנא ה' תהי א אזנך קשבת   

204ידתי אני מפקיד יח  
135אענה כי הנה   

60והודאה אפתח פי להלל בשבח   
60אקדם את ה' להודות כי לו נאה שירות והודאות   

60אקדמך ה' אלקי בתושבחך   
204אקום בעוד לילה ונפשי נבהלה   

21ארזי לבנון יפרחו   
141ארים קולי בקינה   

60ארים קולי בשיר וזמרה להודות אל גבור ונורא   
141ארכו לי יומי גלותא   

204אשא את לבבי הן על כפים   
60בקול רינה לזמר לה' אלקי ישראל אשא קולי   

143אשאל אדון עולם   
165אשירה ואזמרה לשמך גואלי   

143אשכר אללה אל אלוחידא   
204בורא עד אנא יונתך במצודה   

143בוריק אל ימאן ישעל   
60במה אקדם ה' לזמר נגדך   
117, 100ברכי אצולה מרוח הקדש   

125ברנן אמרתי אשא שיר נהדר   
60קולי בתוף וניגון תפלתי בשיר חדש אשא   

165בשם ה' אל האדומות   
125בת ברורה נאוה   

125דוד מלך ישראל מדוע בושש דרכיך   
125דודי איעי לכם אקרא   

202האל בעוזו וגאותו ינקום נקמת עמו ישראל   
165הוא חלקו ונחלתו מאד ישמח   

165הללי  נפשי את ה' הללי אזורה   
125ם יה רוכב עלים שמים מכונן ירושלי  

60יה שמך המרומם   
60יה שמך וארומם בכל  פינה    



143יום אזכרה נעקד לשם נחוח   
143יום נעקד יצחק לקרבן ריח   

125יוסף יפה התואר זיוו מזהיר כסדר   
204יוצר יחידתי לו אתנה דודי   

165ימי חורפי אהבתני   
127יפעת עולם אש דעת   

67יקום יעקב כי קטון הוא   
50כלילת יופי כל יודעי תורה   

135כן מדלה עמנו כן מדלה איש מצרי   
203לאל עולם נתנה שיר   

165לבי ובשרי וטוחי ירננו לך אל חי   
60להתחנן לפניך בקר קדמתי   

165לך ניבי עדי ערבי   
60לעת ערב תפילתי ערכתי   

125מה נכבד היום חתן כמלך במסיבו   
127מעת רבתי עם מדבר היתה   
125משכיל מכתם שירו רעים   

122, 113נודה לאל ברוך אשר ארבעת רבעי נפשו   
60נשמתי בשיר חדש אעיר   

143סדרי רעיה נגונים   
128עמי בקול תודה וזבחי צדק   

164עת שערי רצון להפתח   
126צדיקים יסודי עולם   

125צור שוכן ברום חביון   
135רעיוני נא חדש רנה עזרא נא   

125שודד קודש אפריון   
125נה שיר תודה לאלהים ת  

60שערי רחמים פתח לנו במרומים   
125שרים באמרי נועם שאנא זמרה   

13תהלה ושירה וברכה ושבחה    

5תזל ותכפל אזן שומעת   
94ולים בספר זה של הקודמים לך בנפש רות גתקרא הגל  

 
 


