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אמר יצחק לאברהם אבוהי / מה נאה מדבחא די בנית לי אבא

בפריע פשוט וסב סכינך / עד זמן דאנא מצלי קדם ריבוני

גלי אדרעך ואסור חרסך / היך גבר דעביד שרוי לריבוניה

דין הוא יומא די יהון אמרין / אב לא חס בריה לא עכיב

היך תזיל ותימר לשרה אמי / היך תפרוש מיני ותיזיל לביתא

ונשיק יצחק לאברהם אבוהי / ופקיד יתיה וכן אמר ליה

זריק דמי על גבי מדבחא / וכנוש קטמי ואוהיליה לאימי

חיי ומותא כולה בידיה / ומודה אנא ליה דהכדין בחר בי

טובך אבא די יהוון אמרין / אנא אימר עלתא דאלהא חייא

יתקוך רוגזך על רחמך אבא / ותיהוי כגבר דלא חייס על בריה

כגבר אכזרי סב סכינך / ותכוס יתי דלא תסאיבני

לא תהוי בכי דלא נעכבך / ולית אנא מן ידך נסב גרמי

מה תבכי אמר יצחק לאברהם אבוי / טובי די בחר קיריס מן כל קוזמוס

ניחא רוחא דאימי שרה / היך נפקין תרינן בליבא שלימא

סכינך אבא הב לי אגושיניה / בבעו מינך לא תסאיבני

עיני חמון קיסין מסדרין / נור דלוק ביום קרבני

פתח פומך ובריך  אבא / אשמע מנא ואימר אמן

צוארי פשוט לך אבא / ומה דהני לך קום ועביד

קמו מלאכיא מפייסין למריהון / בבעו מינך חוס על טליא

רחמוי דאבוי אנן מדכירנן / גבר דאכלינן מלח בביתיה

שדי אמר ליה לא תדחל טליא / אנא הוא פרוקא דאפרוק יתך

תקיף הוא אלהא תקיפין עובדוהי / לית אחרן כוותיה ולית דדמיה ליה















ושלם בנינה דעלתא / ואתא לגליא סוערנא

שרי טליא דנומא הוא / כד אמר הוא הכנא

אבי ... ... .. ... ... ... / בניא עלתא ומשכללא 

איכו אמרא איך דאמרת / דהא ענא בטורא לא אית

אברהם חוי פכרא / ואיסחק אידוהי שחלף הוא 

ידע אנא אבי דמטיא לי / דאהוה אמרא לעלתא 

אתקרב אבי ופכוריני / וחוץ אנון לי לפכרי

דלא נזועון לי הדמי / ונהוה מומא בקורבנך 

סרא בעיא הות דתחזיני / דפכיר אנא לי איך אמרא

ותבכא צידי ביללתה / ובדמעיה מתביא הוית 

או אמי סרה בעא הוית / אחזכי והכן מתדבח אנא

חדא הוא אברהם סגי / במדם דשמע מן טליא 

דסבר הוא בגו רעינה / דבעותא מקרב הוא לה

... ... ... ... ... ... ... .. ... / דנקצוהי מן סכינא 

פכר הוא אברהם לברה / וטענה וסמה בעלתא

ותלא עינוהי לשמיא / וקרא הוא דמריא ברך 

שמט אידה לות סכינא / ... ... ... ... ... ... ... .. ...

ומן שלי שמיא אתפתחת / וימינה דמריא אגנת 

וקלא אתא מן רומא / דאברהם נה מן טליא

מקבל מכיל קורבנך / מקבל מכיל פורשנך 

ונפנא טליא בשלמא / ונהוא לאלפא דלא מנין

ומן בלעד שמך אברהם / קורבנא לא נתקבל

הא אמרא תלא באילנא / סב אמרא ואסק חלפוהי
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