
   

   
   

 2020נוסח קורונה  –חד גדיא   

 אסטבן גוטפריד  
 

  אדָ ּפַ ְר ד עַ חַ  א דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 
  ִּבְתֵרי זּוֵזיא קָ ּוׁשּבְ ְּדַזִּבין 

  אדָ ּפַ ְר ד עַ א חַ דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 
  

  א יָ איַ ִצ' ְוָאָתא
  א דָ ּפָ ְר עַ לְ ל כָ ָא ְּד 

  ִּבְתֵרי זּוֵזיא קָ ּוׁשּבְ ְּדַזִּבין 
  
  אדָ ּפַ ְר ד עַ א חַ דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 
  

  א יָ אָק לְ יטַ ִא  ְוָאָתא
  א יָ איַ ' צִ ק לְ ׁשָ ָ ְד 
  א דָ ּפָ ְר עַ לְ ל כָ ָא ְּד 

  ִּבְתֵרי זּוֵזיא קָ ּוׁשּבְ ְּדַזִּבין 
  
  אדָ ּפַ ְר ד עַ א חַ דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 
  

  היספאיא  ְוָאָתא
  יא אחיבקא לאיטלקד

שק לסייא אד  
  ערפדא לדאכל 

 דזבין בשוקא בתרי זוזי
  
  אדָ ּפַ ְר ד עַ א חַ דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 
  

  א איָ מַ ה ּבטָ ׁשָ א ְד תָ איָ ִ ֹוא ְוָאָתא
  א איָ ָ ּפַ יְס ִה א לְ ָק בְ דַ ְד 
  א יָ אָק לְ יטַ ִא א לְ קָ יּבְ ִח ְד 
  א יָ איַ ' צִ ק לְ ׁשָ ָ ְד 
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  א דָ ּפָ ְר עַ לְ ל כָ ָא ְּד 
  ִּבְתֵרי זּוֵזיא קָ ּוׁשּבְ ְּדַזִּבין 

  
  אדָ ּפַ ְר ד עַ א חַ דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 

  א, איָ סַ טֹוְמ  רּוצְ עַ ְד    יִׁשְלטֹוֵ ואתו 
 א איָ מַ ה ּבטָ ׁשָ א ְד תָ איָ ִ ֹוי אִמ ַ וְ 
  א איָ ָ ּפַ יְס ִה א לְ ָק בְ דַ ְד 
  א יָ אָק לְ יטַ ִא א לְ קָ יּבְ ִח ְד 
  א יָ איַ ' צִ ק לְ ׁשָ ָ ְד 
  א דָ ּפָ ְר עַ לְ ל כָ ָא ְּד 

  ִּבְתֵרי זּוֵזיא קָ ּוׁשּבְ ְּדַזִּבין 
  
  אדָ ּפַ ְר ד עַ א חַ דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 
  

  א מָ לְ י עַ לֵ כּו ְוָאָתא
  א איָ יתָ בֵ ּבְ  רּוְת ֹוְד 
   אאיָ ָר ִּדיַ ית לֵ בְ ּו אַּפְרְֵסיית לֵ ְּד ּבֶ 

  א, איָ סַ טֹוְמ  רּוצְ עַ ְד    יִׁשְלטֹוֵ ִדְתחֹות 
  א איָ מַ ה ּבטָ ׁשָ א ְד תָ איָ ִ ֹוי אִמ ַ וְ 
  א איָ ָ ּפַ יְס ִה א לְ ָק בְ דַ ְד 
  א יָ אָק לְ יטַ ִא א לְ קָ יּבְ ִח ְד 
  א יָ איַ ' צִ ק לְ ׁשָ ָ ְד 
  א דָ ּפָ ְר עַ לְ ל כָ ָא ְּד 

  ִּבְתֵרי זּוֵזיא קָ ּוׁשּבְ ְּדַזִּבין 
  
  אדָ ּפַ ְר ד עַ א חַ דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 
  

  אדָ ּפָ ְר עַ ּבְ ְדָחָיא א יָ אָ ַר קֹו ְוָאָתא
  א, איָ יׁשַ ִׁש ְק לִ  ְּדָָגף
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  א מָ לְ י עַ לֵ כּוא ְד אָת וַ ְס אַ א לְ ּתָ יכְ ִה ְד 
  א איָ יתָ בֵ ּבְ  רּוְת ֹוְד 
   אאיָ ָר ִּדיַ ית לֵ בְ א ּויָ ְרְסֵ ית ּפַ לֵ ְּד ּבֶ 

  א, איָ סַ טֹוְמ  רּוצְ עַ ְד  שלטויאִדְתחֹות 
  א איָ מַ ה ּבטָ ׁשָ א ְד תָ איָ ִ ֹוי אִמ ַ וְ 
  א איָ ָ ּפַ יְס ִה א לְ ָק בְ דַ ְד 
  א יָ אָק לְ יטַ ִא א לְ קָ יּבְ ִח ְד 
  א יָ איַ ' צִ ק לְ ׁשָ ָ ְד 
  א דָ ּפָ ְר עַ לְ ל כָ ָא ְּד 

  ִּבְתֵרי זּוֵזיא קָ ּוׁשּבְ ְּדַזִּבין 
  
  אדָ ּפַ ְר ד עַ א חַ דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 
  

  ַמְלַאְך ַהָּמֶותְוָאָתא 
  אדָ ּפָ ְר עַ ּבְ ְדָחָיא א יָ אָ ַר קֹוא ּבְ יָ חָ ְד 

  א, איָ יׁשַ ִׁש ְק לִ  ְּדָָגף
  א מָ לְ י עַ לֵ כּוא ְד אָת וַ ְס אַ א לְ ּתָ יכְ ִה ְד 
  א איָ יתָ בֵ ּבְ  רּוְת ֹוְד 
   אאיָ ָר ִּדיַ ית לֵ בְ א ּויָ ְרְסֵ ית ּפַ לֵ ְּד ּבֶ 

  א, איָ סַ טֹוְמ  רּוצְ עַ ְד  שלטויאִדְתחֹות 
  א איָ מַ ה ּבטָ ׁשָ א ְד תָ איָ ִ ֹוי אִמ ַ וְ 
  א איָ ָ ּפַ יְס ִה א לְ ָק בְ דַ ְד 
  א יָ אָק לְ יטַ ִא א לְ קָ יּבְ ִח ְד 
  א יָ איַ ' צִ ק לְ ׁשָ ָ ְד 
  א דָ ּפָ ְר עַ לְ ל כָ ָא ְּד 

  ִּבְתֵרי זּוֵזיא קָ ּוׁשּבְ ְּדַזִּבין 
  
  אדָ ּפַ ְר ד עַ א חַ דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 
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  אאָ מַ צְ ן ַוּיִ כֹומָ א ְּד ּוָת כְמ סַ -רּבַ ְוָאָתא 
  איָ אָ רֹוקֹויל ִט ָק ְּד א ָ יסּוִח לְ א ָר בַ ּו

  
  ָׁשַחט ְלַמְלַאְך ַהָּמֶותְד 
  אדָ ּפָ ְר עַ ּבְ ְדָחָיא א יָ אָ ַר קֹוא ּבְ יָ חָ ְד 

  א, איָ יׁשַ ִׁש ְק לִ  ְּדָָגף
  א מָ לְ י עַ לֵ כּוא ְד אָת וַ ְס אַ א לְ ּתָ יכְ ִה ְד 
  א איָ יתָ בֵ ּבְ  רּוְת ֹוְד 
   אאיָ ָר ִּדיַ ית לֵ בְ א ּויָ ְרְסֵ ית ּפַ לֵ ְּד ּבֶ 

  א, איָ סַ טֹוְמ  רּוצְ עַ ְד  שלטויאִדְתחֹות 
  א איָ מַ ה ּבטָ ׁשָ א ְד תָ איָ ִ ֹוי אִמ ַ וְ 
  א איָ ָ ּפַ יְס ִה א לְ ָק בְ דַ ְד 
  א יָ אָק לְ יטַ ִא א לְ קָ יּבְ ִח ְד 
  א יָ איַ ' צִ ק לְ ׁשָ ָ ְד 
  א דָ ּפָ ְר עַ לְ ל כָ ָא ְּד 

  ִּבְתֵרי זּוֵזיא קָ ּוׁשּבְ ְּדַזִּבין 
  

  אדָ ּפַ ְר ד עַ א חַ דָ ּפַ ְר ד עַ חַ 


