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  ִמיִלין, ְוָׁשָריּות ׁשּוָתא: ַאְקָדמּות
  ָׁשִקיְלָנא, ַהְרָמן ּוְרׁשּוָתא: ַאְוָלא
  ְּתֵרי ּוְתַלת, ְדֶאְפַּתח ְּבַנְקׁשּוָתא: ְּבָבֵבי
  ְדָבֵרי ְוָטֵרי, ֲעֵדי ְלַקִׁשׁשּוָתא: ְּבָבֵרי
  ָעְלִמין ֵליה, ְוָלא ִסֵּפק ְּפִריׁשּוָתא: ְגבּוָרן

  ִאּלּו ְרִקיֵעי, ְקֵני ָּכל חּוְרָׁשָתא: ְגִויל
  ִאּלּו ַיֵּמי, ְוָכל ֵמי ְּכִניׁשּוָתא: ְדיוֹ 

  ַאְרָעא ַסְפֵרי, ְוַרְׁשֵמי ַרְׁשָוָתא: ַדְייֵרי
  ָמֵרי ְׁשַמָיא, ְוַׁשִליט ְּבַיֶּבְׁשָּתא: ֲהַדר

  ָעְלָמא ְיִחיָדֵאי, ְוַכְּבֵׁשיּה ְּבַכְּבׁשּוָתא: ָהֵקם
  ַׁשְכְלֵליה, ּוְבָלא ְתָׁשׁשּוָתא: ֵלאּו ּוְבָלא

  ַקִליָלא, ְדֵלית ָּבּה ְמָׁשׁשּוָתא: ּוְבָאָתא
  ָּכל ֲעִביְדֵּתיּה, ְּבַה יֹוֵמי ִׁשָּתא: ַזִמין
  ְיָקֵריה ֲעִלי, ֲעֵלי ּכּוְרֵסיּה ֶּדֱאָׁשָתא: ֵזהֹור
  ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא, ְלַׁשְמׁשּוָתא: ֲחָיל

  ְפִרין, ַסִגיָאה ְטָרׁשּוָתא:ְנבֹוט ְלצַ  ַחְדִּתין
  ְיִקיִדין ְׂשָרִפין, ְּכלּול ַגֵּפי ִׁשָּתא: ְטֵפי

  ַעד ִיְתְיֵהב ְלהֹון, ְׁשִּתיִקין ְּבַאִדְׁשָּתא: ְטֵעם
   ֵדין ִמן ֵדין ָׁשֵוי, ְדָלא ְּבַׁשְׁשָּתא: ְיַקְּבלּון

  ְמֵלי ָכל ַאְרָעא, ִלְתלֹוֵתי ְקדּוְׁשָּתא: ְיַקר
  ָדם ַׁשַדי, ְּכָקל ֵמי ְנִפיׁשּוָתא:ִמן קֳ  ְּכָקל

  ֳקֵבל ַגְלַגִלין, ְמרֹוְמִמין ְּבַאְוָׁשָתא: ְּכרּוִבין
  ְּבַאְנָּפא ֵעין, ְּכַות ִגיֵרי ַקְׁשָּתא: ְלֶמֱחֵזי

  ֲאַתר ְדִמְׁשַּתְלִחין, ְזִריִזין ְּבַאְׁשָוָתא: ְלָכל
  א:ְּבִרי ְיָקֵרּה, ְּבָכל ְלָׁשן ְלִחיׁשּותָ  ְמָבְרִכין
  ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה, ְדָלא ָצִרי ְּבִחיׁשּוָתא: ֵמֲאַתר

  ָּכל ֵחיל ְמרֹוָמא, ְמַקְלִסין ַּבֲחַׁשְׁשָּתא: ְנִהים
  ַמְלכּוֵתּה, ְלָדר ְוָדר ְלַאְפַרְׁשָּתא: ְנִהיָרא
  ְּבהֹון ְקדּוְׁשָּתא, ְוַכד ַחְלָפא ַׁשְעָּתא: ְסִדיָרא
  ִדְלָעַלם, ְואֹוף ָלא ִלְׁשבּוָעָתא: ִסיּוָמא

  ְיַקר ַאֲחַסְנֵּתּה, ֲחִביִבין ְדִבְקַבְעָּתא: ֲעַדב
  ֵליּה ֲחִטיָבא, ִּבְדַנח ּוְׁשַקְעָּתא: ֲעִביִדין
  ְלָמָנֵתּה, ְלֶמְעַּבד ֵליּה ְרעּוָתא: ְּפִריָׁשן

  ְׁשָבֵחּה, ְיַחוּון ְּבָׁשעּוָתא: ְּפִריׁשּוֵתּה
  ָרִגיג, ְדִיְלאֹון ְּבָלעּוָתא:ְוָחִמיד וְ  ְצִבי

   ְּבֵכן ְמַקֵּבל, ְוַהְנָיא ָּבעּוָתא: ְצלֹוְתהֹון
  ְלֵחי ָעְלָמא, ְּבָתָגא ִּבְׁשבּוָעָתא: ְקִטיָרא

  ְיַקר טֹוֶטְפָּתא, ְיִתיָבא ִבְקִביעּוָתא: ֳקֵבל
  ִהיא גּוָפא, ְּבָחְכְמָתא ּוְבַדְעָּתא: ְרִׁשיָמא

  ְקָרֵאי ִבְׁשַמְעָּתא: ְדִיְׂשָרֵאל, ְרבּוְתהֹון
  ִרּבֹון ַעְלָמא, ֲאִמיָרא ַדְכָוָתא: ְׁשַבח
  ֲעֵליּה ְלַחוּוֵיּה, ְּבַאֵּפי ַמְלְּכָוָתא: ְׁשַפר

  ּוִמְתַּכְנִׁשין, ְּכֵחיזּו ַאְדָוָתא: ָּתִאין
  ְוַׁשְייִלין ֵליּה, ְּבֵעֶסק ַאְתָוָתא: ְּתֵמִהין

ְּבֵריָוָתא: ּוָמאן הּוא ְרִחיָמ, ַׁשִּפיָרא ְמָנן

  ְּבִגיֵנּה ָסִפית, ִמדּור ַאְרְיָוָתא: ֲארּום
  ְוָיָאה ַאְּת ִאין, ַּתַעְרִבי ְלַמְרָוָתא: ְיָקָרא

ְּבָכל ַאְתְרָוָתא: ְרעּוֵת ,ַנֲעֵביד ִלי  
  ְמִתיָבָתא ְלהֹון, ְקַצת ְלהֹוָדעּוָתא: ְּבָחְכְמָתא

  ַחְּכִמין ֵליּה, ְּבִאְׁשְּתמֹוָדעּוָתא: ְיַדְעּתּון
  ָמה ֲחִׁשיָבא, ֳקֵבל ַהִהיא ְׁשַבְחָּתא: ְרבּוְתכֹון

  ְדַיֲעֵביד ִלי, ַּכד ַמְטָיא ַׁשְעָּתא: ְרבּוָתא
  ִלי ְנהֹוָרא, ְוַתֲחֵפי ְלכֹון ַּבֲהָתא: ְּבֵמיֵתי
   ַּכד ִאְתְגֵלי, ְּבתּוְקָפא ּוִבְגבּוְרָּתא: ְיָקֵריּה
  ְגֻמַלָיא, ְלַסְנֵאי ְוַנְגָוָתא: ְיַׁשֵלם

  ְלַעם ָחִביב, ְוַסְגָיא ַזְכָוָתא: ִצְדָקָתא
  ְׁשֵלָמא ְּבֵמיֵתי, ּוָמָנא ַדְכָוָתא: ֲחדּו

  ִדירּוְׁשֵלם, ַּכד ְיַכֵנׁש ַגְלָוָתא: ִקְרְיָתא
  ָמֵטיל ֲעֵליּה, ְּביֹוֵמי ְוֵליָלוָתא: ְיָקֵריּה
  ּה, ְּבתּוְׁשְּבָחן ְּכִליָלָתא:ְלֶמְעַּבד ּבָ  ְגנּוֵניּה

  ֲעָנַנָּיא, ְלִמְׁשַּפר ִּכיָלָתא: ְדֵזיהֹור
  ַּדֲעִביְדָּתא, ֲעִביָדן ְמַטַּלְלָּתא: ְלפּוֵמיּה

  ְדַהב ִּפיָזא, ּוְׁשַבע ַמֲעָלָתא: ְּבַתְכַּתֵקי
  ַצִדיֵקי, ָקָדם ַרב ָּפֳעָלָתא: ְּתִחיִמין

  ָוָתא:ָדֵמי, ְלָׂשְבָעא ֶחְד  ְוֵריֵויהֹון
  ְּבֵזיהֹוֵריּה, ְוכֹוְכֵבי ִזיָוָתא: ְרִקיָעא
  ְדָלא ֶאְפַׁשר, ְלִמְפַרט ִּבִׂשְפָוָתא: ֲהָדָרא

  ִאְׁשְּתַמע ְוָחֵמי, ְנִביָאן ֶחְזָוָתא: ְוָלא
  ָׁשְלָטא ֵביּה ֵעין, ְּבגֹו ֵעֶדן ִגְנָתא: ְּבָלא

  ֵביּה ִחְנָּגא, ְלַבֲהֵדי ִדְׁשִכיְנָּתא: ְמַטְייֵלי
  ַרְמֵזי ֵדין הּוא, ְּבַרם ְּבֶאְמָתנּוָתא: יּהֲעלֵ 

  ֵליּה ְּבִׁשְבָין, ְּתקֹוף ֵהָמנּוָתא: ַׂשַּבְרָנא
   ָלן ָעְלִמין, ֲעֵלִמין ְמַדמּוָתא: ַיְדֵּבר
  ִדיָלן ְּדִמְּלַקְדִמין, ָּפֵרׁש ַּבֲאָרמּוָתא: ְמָנת

  ְדִלְוָיָתן, ְותֹור טּור ָרמּוָתא: ְטלּוָלא
  י ָסִבי, ְוָעִביד ְקָרבּוָתא:ְּבַחד ּכִ  ְוַחד

  ְמַנַּגח ְּבֵהמֹות, ְּבַרְבְרבּוָתא: ְּבַקְרנֹוִהי
  נּון ְלִקְבֵלּה, ְּבִציצֹוי ִּבְגבּוְרָּתא: ְיַקְרַטע
  ֵליה ָּבְרֵיּה, ְּבַחְרֵּבּה ְּבַרְבְרבּוָתא: ְמָקֵרב

  ְלַצִּדיֵקי ְיַתֵקן, ְוֵׁשרּוָתא: ֲאִריְסטֹון
  ֵּכי, ְדַכְדּכֹוד ְוגּוַמְרָּתא:ֲעֵלי תַ  ְמַסֲחִרין

  ָקֵמיהֹון, ֲאַפְרְסמֹון ַנֲהָרָתא: ְנִגיִדין
  ְוָרֵוי, ְּבַכֵסי ְרָוָיָתא: ּוִמְתַּפְנִקין

  ְמַרת ְדִמְּבֵראִׁשית, ְנִטיר ֵּבי ַנֲעָוָתא: ֲחַמר
  ַּכד ְׁשַמְעּתּון, ְׁשַבח ָדא ִׁשיָרָתא: ַזָּכִאין

  ֵּכן ֶּתֱהוּון, ְּבַהְנהּו ֲחבּוָרָתא: ְקִביִעין
  ִדי ֵתיְתבּון, ְּבֵעיָלא ָדָרָתא: ְוִתְזּכּון

  ְתִציתּון ְלִמיָלי, ְדָנְפִקין ְּבַהְדָרָתא: ֲאֵרי
  הּוא ֱאָלִהין, ְּבַקְדָמא ּוַבְתַרְיָתא: ְמרֹוָמם

 ְוִאְתְרִעי ָבן, ּוְמַסר ָלן אֹוַרְיָתא: ְצִבי


