יִ ְתגַדַל וְיִ ְת ַקדַׁש ְׁשמֵה ַרבָא ְב ָע ְלמָא דִיהוא ָעתִיד ְל ִא ְת ַח ְדתָא,
ְרושלֵם,
ולְַא ֲחיָאה ֵמ ַתיָא ,ולְַא ָסקָא ְל ַחיֵי ָע ְלמָא ,ו ְל ִמ ְבנָא ַק ְרתָא דִי י ְ
ְׁש ְ ֵלל הֵי ָ לֵה ְבגַוָה ,ו ְל ֶמ ֱעקַר ּפו ְל ָחנָא נו ְ ָר ה ְמַא ְרעָה ,ו ְל ָת ָבא
ול ַ
ְׁשא ְברִי ְי הוא ב ַמ ְל ותֵה
ִׁש ַמיָא לְַא ְת ֵרה ,וְיַ ְמלִיי קוד ָ
ּפו ְל ָחנָא ד ְ
ִש ָראֵלַ ,ב ֲעגָלָא ו ִבזְ ַמן
וִי ָקרֵה ְב ַחיֵי ֹון ובְיֹומֵי ֹון ו ְב ַחיֵי ְד ָל בֵית י ְ
ָקרִיב ,וְ ִאמְרּו ָאמֵן
)הקהל עונה אמן ומצטרף למשפט הבא(:
ְי ֵה

ְימָּב
ְימ עָּבל ַר
ְי ֵהמ ַר ָּב ְימ ָּב ַר ְי לְיעָּבלַרם ּולְיעָּבל ֵה

ַשא וְיִ ְת ַהדָר וְיִ ְת ַעלֶה
ִש ַתבַח וְיִ ְתפַָאר וְיִתְרמַם וְיִ ְתנ ֵ
יִ ְת ָב ַר ְך וְי ְ
ְשא ְברִי ְך הּוא )ועוניםְ :ברִי ְך הּוא (
וְיִ ְת ַהלָל ְ ,שמֵּה דְקּוד ָ
ְשי ָרתָא,
ְלעֵילָא (בעשרת ימי תשובהּ :ו ְלעֵילָא( מִן כָל ִב ְר ָכתָא ו ִ
ֻּש ְב ָחתָא וְנֶ ָח ָמתָאַ ,ד ֲאמִירָן ְב ָע ְלמָא .וְ ִאמְרּו ַאמֵן:
תְ
עַל יִ ְ ָראֵל וְעַל ַר ָבנָן וְעַל ַת ְלמִידֵיהן וְעַל ָכל ַת ְלמִידֵי ַת ְל ִמידֵיהן
וְעַל כָל מַאן ְד ָע ְסקִין בְא ַריְתָא דִי בְַא ְת ָרא ָהדֵין וְדַי ְבכָל ֲא ַתר
וַ ֲאתַר .יִהֵא לְהן ּולְכן ְש ָלמָא ַרבָא ִחָא וְ ִח ְס ָדא וְ ַר ֲחמִין וְ ַחִין
ִש ַמיָא
ֲארִיכִין ּומְזנָא ְרוִיחָא ּופּו ְר ָקנָא מִן ֳקקדָם אֲבּוהן דִי ב ְ
וְַא ְרעָא וְ ִאמְרּו ָאמֵן:
יְהֵא ְש ָלמָא ַרבָא מִן ְש ַמיָא וְ ַחִיםָ ,עלֵינּו וְעַל כָל יִ ְ ָראֵל וְ ִאמְרּו
ָאמֵן:
ע ֶ ה ָשלם ִבמְרמָיו הּוא יֲַע ֶ ה ָשלם ָעלֵינּו וְעַל כָל יִ ְ ָראֵל,
וְ ִאמְרּו ָאמֵן:

