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åÅn datton qå≤e¯ˉm∞n 

båÅlåÅqaÅ adßåÅfåÅraÅ

we¯ˉm∞n almåÅ≤u ¯ˉraÅ såÅl∞q

wmåÅn∞r alkal ·åÅlåÅmaÅ

ke¯ˉråÅzu kåÅlkon we¯ˉmåÅru

yiΔ∆tabba nåÅ≤¥raÅ dall∞q lå:låÅmaÅ

bu ¯ˉß∞n adla †åÅfi

gå≤∞z u ¯ˉ barqiyyaÅ

wmåÅn∞r alkal ·åÅlåÅmaÅ

alfam du ¯ˉ måÅre adkaÅllaÅ

all∞q lå:låÅmaÅ bu ¯ˉß∞n adla †åÅfi

båÅråÅΔ∆∞t e¯ˉtå:b∞d u ¯ˉßaÅr almåÅ≤u ¯ˉrayyaÅ

Δ∆u ¯ˉmayyaÅ wåÅraÅ binyaÅn adlaÅ båÅni

u ¯ˉraÅ rabbaÅ dåÅmi alΔ∆abΔ∆åÅbaÅ

nåÅr qår∞ß kal ßåÅfåÅr fe¯ˉta lå:låÅmaÅ

nåÅr kåÅr∞z albåÅno dåÅdaÅm 

qu ¯ˉmu man Δ∆e¯ˉnaÅtkon

we¯ˉmu nåÅraÅ wΔ∆abbå≤u låbu ¯ˉde

האן דאתון קעמין 

בחלקה דצפרה

ועמין למאורה סלק

ומניר לכל עלמה 

כרזו כהלכון ואמרו

ישתבח נהירה דאלק לכל עלמה 

בוצין דלא טפי

געז הו ברקיע

ומניר לכל עלמה

לפם דו מרה דכלה 

אלק לעלמה בוצין דלא טפי

בראשית אתעבד אוצר למאוריה

שומיה וארעה בניאן דלא בני

אורה רבה דמי לשבשבה

נהר קרץ כל צפר פתח לעלמה 

נהר קרץ לבנוי דאדם 

קומו מן שנתכון

ועמו נהרה ושבחו לעבודה

עמרם דארה
 ·aÅmraÅm dåÅre



ab laÅn amΔ∆abbå≤a almåÅre dåÅ:låÅmaÅ

·ayye¯ˉb∞n le¯ˉ siggi n¥maÅr le¯ˉ taÅΔ∆'bån

båÅfimme adbåÅraÅ båÅmamlåÅle adyatt∞b

båÅmaÅ de¯ˉnaÅΔ∆ ·åÅmaÅl mimmaÅraÅq u ¯ˉ agre

gåÅlaÅ ·åÅlaÅm yåÅy man åÅn adlaÅ åÅbaÅ

wall∞q be¯ˉ måÅ≤u ¯ˉr∞n låÅ †åÅf∞n lå:laÅm

d¥laÅ amΔ∆abbå≤a ·åbod fåÅlyåÅtaÅ

adkallaÅ råÅtaÅt minne wåÅfaÅr måÅrod ·ålo

u ¯ˉ åÅbaÅ u'≤u ¯ˉ y¥ wΔ∆e¯ˉme lå:laÅm

man dåÅbaÅ u‘≤u ¯ˉ y¥ wman yåÅk∞l qåÅ≤∞m be¯ˉ

wåÅbu re¯ˉbu le¯ˉlåÅnnu afge¯ˉlåÅle åÅt¥naÅn

wab laÅn n¥måÅrinne du me¯ˉlu be¯ˉ algaÅdle

zåÅ≤on kal fe¯ˉmåÅm∞n yiΔ∆tabba bid 'kal-f∞m

zåÅ≤∞n laÅn wmuwwi laÅn ab låÅn amΔ∆abbåte

¥måÅte wde¯ˉlte amballe¯ˉd∞n ·åÅlåÅmaÅ

w¥ ge¯ˉnu raÅbbaÅ låÅfaÅr måÅraÅd ·ålo

†innaÅn wsåÅrinnaÅn iddaÅn laÅn nåÅzzaÅr

l¥tu ge¯ˉnu al†åÅli åÅf∞k alsåÅfåÅraÅ

ye¯ˉb laÅn aktåÅb∞n wayyayyaÅ algabbon

an Δ∆amiΔ∆naÅn aktåÅbayyaÅ ye¯ˉb laÅn ·ayyayyaÅ

kåÅmaÅ u ¯ˉ måÅs∞d baÅn illaÅ y¥ti me¯ˉdon

man rå≤∞m laÅn mu ¯ˉtaÅr wamΔ∆aggaÅr måÅs∞d baÅn

הב לן משבחה למרה דעלמה 
חיבין לה סגי נימר לה תשבחן 
בפמה דברא בממללה דיתב 

במה דאנש עמל ממרק הוא אגרה 
גלא עלם יאי מן האן דלא הוה 

ואלק בה מאורין לא טפין לעלם 
דחילה משבחה עבוד פליאתה 

דכלה רתת מנה ועפר מרוד עליו 
הוא הוה והוא יהי ושמה לעלם 

מן דהוה והוא יהי ומן יכל קעם בה 
והבו רבו לאלהנו בגללה אתינן 

והב לן נימרנה דו מלו בה לגדלה 
זאון כל פממין ישתבח ביד כל פם 

זאן לן ומוחי לן הב לן משבחתה 
אימתה ודחלתה מבלדין עלמה 
והיא גנו רבה לעפר מרד עליו 

טעינן וסרחנן עדן לן נחזר 
ליתו גנו לטלי הפך לספרה 

יהב לן כתבין וחייה לגוון 
אן שמשנן כתביה יהב לן חייה 

כמה הוא מסיד בן אלא ייתי מדון 
מן רחם לן מותר ומשגר מסיד בן

Mårqe

- 1 -



le¯ˉbåÅb∞n wfe¯ˉmåÅmen †u ¯ˉbaÅ raÅbbaÅ bå≤i

aΔ∆bu tåÅriyyon afde¯ˉlla iggåÅlaÅ maΔ∆kåÅnaÅ

m¥ tu ¯ˉmaÅ må≤∞s wm¥ arqiyyaÅ tåÅlaÅ

nabb∞Δ∆ alb¥nåÅton †iyyol alrå≤e¯ˉmo

nibyaÅ raÅbbaÅ mu ¯ˉΔ∆i ·akke¯ˉmaÅn baktåÅbe

du ¯ˉ amqabb∞l ·ayyåÅb∞n Δ∆abq∞n u ¯ˉbiyyon

se¯ˉbu ¥måÅte widkåÅru re¯ˉbu ¯ˉte

man madkaÅr le¯ˉ biqaÅr mimmaÅrraÅq u ¯ˉ agre

·åmi wyåda måÅ †e¯ˉm∞r algu kal lab

bå≤i galyaÅn †åÅbaÅn du ¯ˉ ·åk∞m aksiy'an

ifta fimme adtu ¯ˉmaÅ wabb∞q laÅn mem ·ayy∞m

fimme adn'åΔ∆ ßåÅnaÅq afge¯ˉlaÅl dastaÅr ·ayy∞m

ße¯ˉbåÅ≤u afde¯ˉllaÅ widkåÅru re¯ˉbu ¯ˉte

ßåÅbaÅ algabbe åÅdaÅm wistu ¯ˉbaÅr bid måÅre

qåm am yåÅ:qob algu ne¯ˉl yibbåÅqaÅ

wabde nåÅßaÅ Δ∆åÅli wansab båÅråÅkåÅtte

riΔ∆ kal de¯ˉbåÅb∞m båÅ'låm ban bu ¯ˉr

atf∞k fimme albåÅråÅ'kåÅn wbarr∞k alyiΔ∆råÅ≤∞l

Δ∆e¯ˉmaÅ raÅbbaÅ y¥'dåÅy du ¯ˉ adnåÅßaÅ kal qe¯ˉraÅb

Δ∆abbå≤u ¯ˉte rå≤e¯ˉmo algu kal qe¯ˉraÅb danßåÅ≤u

tåÅ≤e¯ˉbayyaÅ innon adnåÅ'ß∞n qe¯ˉraÅbaÅ

wgåÅl∞n ru ¯ˉ:taÅ wamΔ∆amme¯ˉΔ∆∞n le¯ˉlåÅ≤on

לבבין ופממין טובה רבה בעי 
אשוו תריון בדחלה אגלה משכנה 
מי תהומה מעיס ומי רקיעה תלה 

נפש לבינתון טעיול לרחמיו 
נביה רבה משה חכמן בכתבה 

דו מקבל חיבין שבקין חוביון 
סבו אימתה ואדכרו רבותה 

מן מדכר לה באיקר ממרק הוא אגרה 
עמי וידע מה טמיר לגו כל לב 
בעי גליאן טבן דו חכם כסיאן 

פתח פמה דתהומה ואפק לן מים חיים 
פמה דנחש צנק בגלל דאסתר חיים 

צבעו בדחלה ואדכרו רבותה 
צבע לגוה אדם ואסתובר ביד מרה 

קעם עם יעקב לגו נחל יבקה 
ועבדה נצח שליח ונסב ברכתה 
ריש כל דבבים בלעם בן בעור 

אתפך פמה לברכאן וברך לישראל 
יהוה רבה יחידאי דו דנצח כל קרב 
שבחותה רחמיו לגו כל קרב דנצחו 

תהביה אנון דנצחין קרבה 
וגלין רחותה ומשמשין לאלהון 
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