עּוד ָתא
ַאת ִקינּו ְס ְ
ְ
ימ ָתא
נּותא ְשלִ ְ
ימ ָ
ִד ְמהֵ ְ
ישא.
חֶ ְדוְ ָתא ְדמַ לְ כָא ַק ִד ָ
עּוד ָתא ְדמַ לְ כָא.
ַאת ִקינּו ְס ְ
ְ
עּוד ָתא
ָדא ִהיא ְס ְ
ישין
ּפּוחין ַק ִד ִ
ַדחֲ ַקל ַת ִ
ישא
יקא ַק ִד ָ
ּוזְ עֵ יר ַאנְ ּפִ ין וְ עַ ִת ָ
ָאתיִן לְ סַ עָ ָדה בַ הֲ ַדּה.
ַ

אֲ זַמֵ ר בִ ְשבָ ִחין
לְ מֶ עַ ל ּגו פִ ְת ִחין
ּפּוחין
ְדבַ ְח ַקל ַת ִ
ישין
ְד ִאנּון ַק ִד ִ

ְיחַ בֵ ק לַּה בַ ְעלַּה
ּובִ יסו ָדא ִדי לַּה
ְדעָ בֵ ד נְ יָחָ א ַלּה
ישין
יְהֵ א כ ֵָתש כְ ִת ִ

לְ מֶ ְעבַ ד נִ ְשמָ ִתין
רּוחין חַ ְד ִתין
וְ ִ
ּותל ִָתין
בְ ַת ְר ֵתי ְ
ּובִ ְתל ָָתא ִשבְ ִשין

בְ חַ ְמ ָרא גו כ ָָסא
ָאסא
ּומַ ַדנֵי ָ
רּוסה
לְ ָארּוס וַ ְא ָ
ַאת ָקפָ א ַחלְ ִשין
לְ ְ

נְ זַמֵ ן לַּה הָ ְש ָתא
בְ פָ תו ָרא חַ ְד ָתא
ּובִ ְמנ ְָר ָתא ָטבְ ָתא
ישין
ְדנ ְָה ָרה עַ ל ֵר ִ

ְצוָ ִחין אּוף עָ ְק ִתין
יתין
ּושבִ ִ
בְ ִטילִ ין ְ
בְ ַרם ַאנְ ּפִ ין חָ ְד ִתין
רּוחין ִעם נַפְ ִשין
וְ ִ

וְ ִע ְט ִרין ַשבְ ִעין לַּה
ּומַ לְ כָא ִדלְ עֵ ָלא
ְדי ְִתעַ טַ ר כלָא
ישין
בְ ַק ִדיש ַק ִד ִ

נְ עַ בֵ ד לון כִ ְת ִרין
בְ ִמלִ ין י ִַּק ִירין
טּורין
בְ ִשבְ ִעין ִע ִ
ְדעַ ל גַבֵ י ַח ְמ ִשין

ּושמָ אלָא
ְי ִמינָא ְ
ּובֵ י ַניְהּו ַכלָה
ּׁשּוטין ָאזְ לָה
בְ ִק ִ
בּושין
ּומָ נִ ין ּולְ ִ

ֵיתי
חֲ דּו סַ ּגִ י י ֵ
וְ עַ ל חֲ ָדה ַת ְר ֵתי
נְ הו ָרא לַּה י ְַמטֵ י
ישין
ּובִ ְרכָן ִדנְ פִ ִ

ימין
ּוס ִת ִ
ימין ְ
ְר ִש ִ
בְ גַּוַ ּה כָל עָ לְ ִמין
בְ ַרם עַ ִתיק יו ִמין
ישין
הֲ לָא בָ טֵ ש בְ ִט ִ

יפ ָתא
לְ ִמ ְבצַ ע עַ ל ִר ְ
יע ָתא
ֵיתא ּוכְ בֵ ְ
כְ ז ָ
יּודין נ ְָק ָטא
ְת ֵרין ִ
ישין
ּופ ִר ִ
ימין ְ
ְס ִת ִ

ְק ִריבּו שו ְשבִ ינִ ין
עֲ בִ ידּו ִתּקּונִ ין
לְ אַ ּפָ ָשה זֵינִ ין
וְ נּונִ ין ִעם ַר ְח ִשין

ְיהֵ א ַר ְעוָ ה ַקמֵ ּה
ְד ִת ְש ֵרי עַ ל עַ מֵ ּה
ְדי ְִתעַ נַג לִ ְשמֵ ּה
בְ ִמ ְת ִקין וְ דֻּ בְ ִשין

ֵיתא ָדכְ יָא
ְמ ַשח ז ָ
יחיָא
ְד ָט ְחנִ ין ֵר ַ
וְ נָגְ ִדין נ ְַח ַליָא
ישין
ְבגַּוַ ּה ִבלְ ִח ִ

אֲ סַ דֵ ר לִ ְדרו ָמא
ימא
ְמנ ְָר ָתא ִד ְס ִת ָ
וְ שֻּ לְ חָ ן ִעם נ ְַהמָ א
ַאד ִשין
בְ ִצּפּונָא ְ

ֵימא ָרזִ ין
הֲ לָא נ ָ
ּומלִ ין ִדגְ נִ יזִ ין
ִ
ֵיתהון ִמ ְתחֲ זִ ין
ְדל ְ
ישין
ְט ִמ ִירין ּוכְ ִב ִ

ְשכִ ינְ ָתא ִת ְתעַ ַטר
ְב ִשית נ ְַהמֵ י לִ ְס ַטר
ְבוָ וִ ין ִת ְת ַק ַטר
ישין
וְ זֵינִ ין ִדכְ נִ ִ
יקין
ּוש ִב ִ
יתין ְ
ְש ִב ִ
ְמ ַס ְא ִבין ְד ָד ְח ִקין
יקין
חֲ ִבילִ ין ִד ְמ ִע ִ
וְ כָל זֵינִ י ַח ְר ִשין

ַאע ָט ָרה ַכ ָלה
לְ ְ
ְב ָרזִ ין ִדלְ עֵ לָא
ְבגו הַ אי ִהלּולָה
ישין
ְד ִע ִירין ַק ִד ִ

עּוד ָתא
ַאת ִקינּו ְס ְ
ְ
ימ ָתא
נּותא ְשלִ ְ
ימ ָ
ִד ְמהֵ ְ
ישא
חֶ ְדוְ ָתא ְדמַ לְ כָא ַק ִד ָ
עּוד ָתא ְדמַ לְ ָכא
ַאת ִקינּו ְס ְ
ְ
עּוד ָתא
ָדא ִהיא ְס ְ
ישא
יקא ַק ִד ָ
ְדעַ ִת ָ
ישין
ּפּוחין ַק ִד ִ
ּוזְ עֵ יר ַאנְ ּפִ ין וְ חֲ ַקל ַת ִ
ָאתיִן לְ סַ עָ ָדה בַ הֲ דֵ ּה
ַ

עּוד ָתא ְי ַגלֵי לָן טַ ְעמַ י
אֲ סַ דֵ ר לִ ְס ְ
ְדבִ ְת ֵריסַ ר נ ְַהמֵ י
בְ צַ פְ ָרא ְד ַשבְ ָתא
וְ ַאזְ ִמין בַ ּה הָ ְש ָתא ְד ִאנּון ָאת בִ ְשמֵ ּה
ישא
ּוקלִ ָ
כְ פִ ילָה ְ
ישא
יקא ַק ִד ָ
עֲ ִת ָ

לְ עַ טֵ ר ּפָ תו ָרא
בְ ָרזָא י ִַּק ָירא
ּוט ִמ ָירא
יקא ְ
עֲ ִמ ָ
וְ לָאו ִמלְ ָתא ָאוְ ָשא

נְ הו ֵרּה י ְִש ֵרי בַ ּה
דּושא ַרבָ ה
בְ ִּק ָ
ּומֵ חַ ְמ ָרא טָ בָ א
ְדבֵ ּה ֶת ְחדֵ י נַפְ ָשא

ְצרו ָרא ִדלְ עֵ ילָא
ְדבֵ ה חַ יֵי כלָא
וְ י ְִת ַרבֵ י חֵ ילָא
ישא
וְ ִתסַ ק עַ ד ֵר ָ

וְ ִאלֵין ִמ ַליָא
יְהון לִ ְר ִקיעַ יָא
חֲ ְד ִתין ּו ְש ַמיָא
בְ כֵן הַ הּוא ִש ְמ ָשא

ְי ַש ַדר לָן שֻּ פְ ֵרּה
יק ֵרּה
וְ נ ְֶחזֵי בִ ָ
וְ י ְַחוֵי לָן ִס ְת ֵרּה
ישה
ְד ִמ ְת ָמר בִ לְ ִח ָ

חֲ דּו חַ ְצדֵ י חַ ְקלָא
בְ ִדבּור ּובְ ָקלָא
ּומַ לְ לּו ִמלָה
יקא כְ דֻּ בְ ָשא
ְמ ִת ָ

ְרבּו י ִַתיר י ְַסּגֵי
לְ עֵ ילָא ִמן ַד ְרּגֵּה
וְ יִסַ ב בַ ת זּוגֵּה
ישא
ְדהָ וַ ת ְּפ ִר ָ

ק ָדם ִרבון עָ לְ ִמין
ימין
בְ ִמלִ ין ְס ִת ִ
ְתגַלּון ּפִ ְתג ִָמין
דושא
ימרּון ִח ָ
וְ ֵת ְ

ַאסחֵ י אֲ נָא
ְי ַדי ְ
לְ גַבֵ י ַחד ָמנָא
לְ ִס ְט ָרא חו ָרנָא
ְדלֵית בֵ ּה ְמ ָש ָשא
אֲ זַמֵ ן ִב ְתל ָָתא
בְ כ ָָסא ְד ִב ְרכְ ָתא
לְ ִעלַת ִעל ָָתא
ישא
יקא ַק ִד ָ
עֲ ִת ָ

עּוד ָתא
ַאת ִקינּו ְס ְ
ְ
ימ ָתא
נּותא ְשלִ ְ
ימ ָ
ִד ְמהֵ ְ
ישא
חֶ ְדוְ ָתא ְד ַמלְ כָא ַק ִד ָ
עּוד ָתא ְדמַ לְ כָ א
ַאת ִקינּו ְס ְ
ְ
עּוד ָתא
ָדא ִהיא ְס ְ
ִדזְ עֵ יר ַאנְ ּפִ ין
ישין
ּפּוחין ַק ִד ִ
ישא וַ חֲ ַקל ַת ִ
יקא ַק ִד ָ
וְ עַ ִת ָ
ָאתיִן לְ סַ עָ ָדה בַ הֲ דֵ ּה
ַ

בְ נֵי הֵ יכְ לָא
ְדכ ִַסיפִ ין
לְ מֶ ְחזֵי זִ יו
זְ עֵ יר ַאנְ ּפִ ין

לְ בַ ר נ ְָטלִ ין
וְ לָא עַ לִ ין
הֲ נֵי כַלְ בִ ין
ְדחַ ִציפִ ין

ְיהון הָ כָא
בְ הַ אי ַתכָא
ְדבֵ ּה מַ לְ כָא
בְ גִ לּופִ ין

וְ הָ א ַאזְ ִמין
עֲ ִתיק יו ִמין
לְ ִמ ְצחֵ ּה עַ ד
יְהון חָ לְ פִ ין

ְצבּו ל ְַח ָדא
בְ הַ אי וַ ְע ָדא
בְ גו ִע ִירין
וְ כָל ּג ְַדפִ ין

ְרעּו ִדי לֵּה
ְד ַגלֵי ֵלּה
לְ בַ טָ ָלה
לְ כָל ְקלִ יּפִ ין

חֲ דּו הָ ְש ָתא
בְ הַ אי ָש ְע ָתא
ְדבֵ ּה ַר ְעוָ א
וְ לֵית ז ְַעפִ ין

ְי ַשּוֵי לון
בְ נ ְֻּקבְ הון
וְ יִטַ ְמרּון
בְ גו כֵפִ ין

ְק ִריבּו לִ י
חֲ זו חֵ ילִ י
ְדלֵית ִדינִ ין
ְד ַת ִּקיפִ ין

אֲ ֵרי הָ ְש ָתא
בְ ִמנְ חֲ ָתא
בְ חֶ ְדוְ ָתא
ִדזְ עֵ יר ַאנְ ּפִ ין

נּותא
ימ ָ
עּוד ֵתי ִד ְמהֵ ְ
אַ ְשלִ ימּו ְס ָ
עּוד ָתא ָדא
אַ ְשלִ מּו ְס ְ
ימ ָתא
נּותא ְשלִ ְ
ימ ָ
ִד ְמהֵ ְ
ישא ְדי ְִש ָראֵ ל
ְדז ְַרעָ א ַק ִד ָ

