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 ַלּה
ּ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
ְס ְ
ימ ָתא
נּותא ְשלִ ְ
ימ ָ
ְמהֵ ְ
ישא
מַ לְ כָא ַק ִד ָ
ישין
ּפּוחין ַק ִד ִ
חֲ ַקל ַת ִ
ישא
יקא ַק ִד ָ
ּוזְ עֵ יר ַאנְ ּפִ ין וְ עַ ִת ָ
אֲ זַמֵ ר בִ ְשבָ ִחין
בְ פָ תו ָרא
ְמנ ְָר ָתא
ּושמָ אלָא
ְי ִמינָא ְ
ַכלָה
ּׁשּוטין
ִק ִ
ְיחַ בֵ ק לַּה בַ ְעלַּה
ּובִ יסו ָדא ִדי לַּה
ַאנְ ּפִ ין חָ ְד ִתין
רּוחין
ִ
נַפְ ִשין
חֲ דּו סַ ּגִ י
נְ הו ָרא
ישין
ּובִ ְרכָן ִדנְ פִ ִ
שו ְשבִ ינִ ין
ִתּקּונִ ין
נִ ְשמָ ִתין
רּוחין חַ ְד ִתין
וְ ִ
ּותל ִָתין
בְ ַת ְר ֵתי ְ
ּובִ ְתל ָָתא ִשבְ ִשין
וְ ִע ְט ִרין ַשבְ ִעין לַּה
ּומַ לְ כָא ִדלְ עֵ לָ א
ישין
בְ ַק ִדיש ַק ִד ִ
כָל עָ לְ ִמין
עַ ִתיק יו ִמין
ְיהֵ א ַר ְעוָ ה ַקמֵ ּה
ְד ִת ְש ֵרי עַ ל עַ מֵ ּה

סעודה
אמונה שלימה
המלך הקדוש
שדה תפוחים קדושים
וקצר אפיים והעתיק הקדוש
אזמר בשבחים
בשלחן
ובמנורה
ימין ושמאל
כלה
קשוטים
יחבקנה בעלה
וביסוד אשר לה
פנים שמחות
רוחות
נפשות
שמחה גדולה
אור
וברכות הרבות
שושבינים
תיקונים
נשמות
ורוחות חדשות
בשלושים ושתים
ובשלשה שריגים
וכתרים שבעים לה
ומלך העליון
בקדוש קדושים
כל עולמות
עתיק יומין
יהי רצון מלפניו
שתשרה על עמו

meal
)complete belief (faith
the holy king
field of holy apples
”)“short to anger (short of nose)” and “the holy ancient (one
I will sing in praises
on a table
)with a candelabra (menorah
right and left
bride
)ornaments (jewelry
will hug her her husband
and in the foundation that is to her
faces are happy
spirits
souls
big happiness
light
and many blessings
bridesmaids
“fixings”, ornaments
souls
new spirits
with thirty two
and with three branches
and seventy crowns (ornaments) to her
and the highest king
in the holy of holies
all of the worlds
ancient of days
may it be willful before him
that she will rest on his people

I will set up in the south
the hidden candelabra (menorah)
and a table with bread
in the north
with wine in a cup
and bundles of myrtle
to the groom and the bride
crowns
with seventy crowns (ornaments)
fifty
god’s presence (shekhina) will be adorned (ornamented)
with six loaves of bread to each side
with “vavs” (6th letter of alphabet) she will be adorned
and “zayns” (7th letter of alphabet)
rest (or are inactive)
all kinds of witchcrafts
to break the bread
as an olive and as an egg
two “yuds” (10th letter of alphabet)
olive oil
that grind the grindstones
and flow the streams
secrets
to adorn the bride
with the secrets of above
wedding song of praise
of holy angels (or servants)

אערוך בדרום
מנורה הנעלמה
ושלחן עם לחם
בצפון
ביין תוך כוס
ואגודות הדס
לארוס וארוסה
כתרים
בשבעים עטורים
חמישים
שכינה תתעטר
בשש הלחם לכל צד
בווים תתקשר
וזינים
שובתים
וכל מיני כשפים
לבצוע על הפת
כזית וכביצה
שתי יודין
שמן זית
שטוחנות ריחיים
ומושכים נחלים
סודות
לעטר כלה
בסודות של מעלה
הלולה
של מלאכים קדושים

אֲ סַ דֵ ר לִ ְדרו ָמא
ימא
ָ ְמנ ְָר ָתא ִד ְס ִת
וְ שֻּ לְ חָ ן ִעם נ ְַהמָ א
בְ ִצּפּונָא
בְ חַ ְמ ָרא גו כ ָָסא
ּומַ ַדנֵי ָאסָ א
לְ ָארּוס וַ ְארּוסָ ה
כִ ְת ִרין
טּורין
ִ בְ ִשבְ ִעין ִע
חַ ְמ ִשין
ְשכִ ינְ ָתא ִת ְתעַ טַ ר
ִשית נ ְַהמֵ י
בְ וָ וִ ין ִת ְת ַקטַ ר
וְ זֵינִ ין
יתין
ִ ְִשב
וְ כָל זֵינִ י חַ ְר ִשין
לְ ִמבְ צַ ע עַ ל ִריפְ ָתא
יע ָתא
ְ ֵֵיתא ּוכְ ב
ָ כְ ז
יּודין
ִ ְת ֵרין
ֵיתא
ָ ְמ ַשח ז
ְדטָ ְחנִ ין ֵריחַ יָא
וְ נָגְ ִדין נ ְַח ַליָא
ָרזִ ין
ַאעטָ ָרה ַכ ָלה
ְ ְל
בְ ָרזִ ין ִדלְ עֵ לָא
ִהלּולָה
ישין
ִ ְד ִע ִירין ַק ִד

