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ַדּל וְ י ְִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא] .אמן[
יִתגּ ַ
ְ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵה ,וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ ,וְ י ְ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ .וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָראִ ,כ ְר ֵ
יחהּ] .אמן[
ְמ ִשׁ ֵ
וּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרוּ
וּב ַחיֵּי ְד ָכלֵ -בּית ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,בּ ֲע ָג ָלא ִ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
אָמן ] .אמן ְי ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְךְ ,ל ָע ַלם ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא יִ ְת ָבּ ַר ְך[
ֵ
יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְךְ ,ל ָע ַלם ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא יִ ְת ָבּ ֵר ְך וְ ִי ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ִי ְת ָפּ ֵאר
יך הוּא.
יִת ַע ֶלּה וְ ִי ְת ַה ָלּלְ ,שׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא ְב ִר ְ
ַשּׂא וְ י ְִת ַה ָדּר וְ ְ
רוֹמם וְ י ְִתנ ֵ
וְ י ְִת ָ
]אמן[
ירן ְבּ ָע ְל ָמא,
ֶח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָ
יר ָתאֻ ,תּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נ ָ
ְל ֵע ָלּא ִמןָ -כּלִ -בּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָ
אָמן] .אמן[
וְ ִא ְמרוּ ֵ
ידיהוֹן .וְ ַעל
ידי ַת ְל ִמ ֵ
ידיהוֹן וְ ַעל ָכּל ַתּ ְל ִמ ֵ
ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ַר ָבּנָן .וְ ַעל ַתּ ְל ִמ ֵ
ְהא
ַא ַתר .י ֵ
אַת ָרא ָה ֵדין וְ ִדי ְב ָכל ֲא ַתר ו ֲ
יְתאִ .דּי ְב ְ
אוֹר ָ
ָכּל ָמאן ְדּ ָע ְס ִקין ְבּ ַ
יחא
וּמזוֹנָאְ -רוִ ָ
יכין ְ
וּלכוֹן ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִחנָּא וְ ִח ְס ָדּא וְ ַר ֲח ִמין וְ ַחיִ יןֲ -א ִר ִ
ְלהוֹן ְ
אָמן] .אמן[
שׁמיָא וְ ִא ְמרוּ ֵ
ופר ָקנָא ִמן ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ְד ִב ַ
ְ
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּא וְ ַחיִּים ִ
אָמן] :אמן[
ֵ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ ,וְ ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ
רוֹמיו ,הוּא י ֲ
ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
אָמן] .אמן[
ֵ
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