יה
על חילה דמרן ישוע משיחא
משרינן למכתב
טכסא דקודשא
דשליחא
דעביד
למרי אדי ומרי מארי שליחא טובנא
מרן עדריני ברחמיך :אמין
קדמית
משרא כהנא :בשם אבא וברא ורוחא דקודשא לעלמין .תשבוחתא לאלהא במרומא תני ג :זבנין .ועל ארעא שלמא
וסברא טבא לבני נשא :בכל עדן לעלמין אמין.
וכן אבון דבשמיא נתקדש שמך תאתא מלכותך .קדיש קדיש קדישת :אבון דבשמיא דמלין שמיא וארעא רבות שובחך:
עירא ואנשא קעין לך :קדיש קדיש קדישת :אבון דבשמיא נתקדש שמך תאתא מלכותך נהוא צבינך :איכנא דבשמיא
אף בארעא .הבלן לחמא דסונקנן יומנא :ושבוק לן חובין ,איכנא דאף חנן שבקן לחיבין .ולא תעלן לנסיונא :אלא פצן
מן בישא :מטל דדילך הי מלכותא וחילא ותשבוחתא ,לעלם עלמין אמין .שובחא לאבא ולברא ולרוחא דקודשא :מן
עלם עדמא לעלם אמין ואמין .אבון דבשמיא נתקדש שמך תאתא מלכותך .קדיש קדיש קדישת :אבון דבשמיא דמלין
שמיא וארעא רבות שובחך :עירא ואנשא קעין לך :קדיש קדיש קדישת.
ואמר שמשא .נצלא שלמא עמן.
צלותא דקדם מרמיתא.
דחדבשבא ודעארא .חיל מרן ואלהן למחילותן בחננך דנשמש לארזא קדישא דאתיהבו לחודתה ולפורקנה דכינן חלשא.
ברחמוהי דברך חביבא .מרא דכל :אבא וברא ורוחא דקודשא לעלמין.
אחרתא דעארא מרניא .חיל מרן ואלהן למהימני בשמך תריצאית .ולמודיי תודיתא לא זלימתא שריראית .למשמשו
ארזא מחסינא מקדשי נפשתהון ופגריהון קדישאית .ולמכהנו לך בלבותא ורעינא מריקי מן טולשא ורחיקי מן
מחשבתא מכתמתא זהיאית .ולמשבחו לך על פורקנא דשכנת לן ברחמא שפיעא דטיבותך אמינאית .מרא דכל.
ומשרין מרמיתא אידא דהי .וכן שלמא עמן.
דדוכרנא ודיומתא שחימא .נסתגד ונשתבח ונתיקר ונתרמרם ונתתודא ונתברך בשמי ובארעא :שמא סגידא ומשבחא
דתליתיותך משבחתא :בכלעדן :מרא דכל.
צלותא דקדם עוניתא דקנכא
דחדבשבא .קדם תרונוס מרי שביחא דרבותך :וכורסיא רמא ומעליא דאיקרך :ובימא דחילתא דעזיזותה דחובך:
ומדבחא מחסינא דקבע רמזך :ואתרא דמשריה דשובחך :חנן עמך וענא דמרעיתך :עם אלפא דכרובא מהללניך .ורבותא
דסרפא ודרבי מלאכא משמשניך .ברכינן וסגדינן ומודינן ומשבחינן .בכלעדן :מרא דכל.
אחרתא דעארא מרניא .דמרי אליא קתוליקא תליתיא.
קדם בימא דחילתא דרבותך :ותרונוס מעליא דאלהותך .וכורסיא הדירא דאיקרך :וקתדרין שביחא דמרותך .איכא
דכרובא משמשניך מהללין אמינאית :וסרפא משבחניך מקדשין לא שלואית .ברכינן בדחלא :וסגינן ברעלא :ומודינן
ומשבחינן דלא שלוא בכל עדן :מרא דכל.
דדוכרנא .לשמא רבא ודחילא וקדישא ומברכא :וטובתנא ולא מתדרכנא דתליתיותך משבחתא :ולטיבותך דלות גנסן:
חיבינן דנודא ונסגוד ונשבח בכל עדן :מרא דכל.
ואמרין עונית דקנכא אידא דהי.
(ומא דנפק קשישא וצליבא על אידוהי וסלק לבים :אמר משמשנא שלמא עמן).
צלותא דלכומרא דחדבשבא ודעארא .ומא דפעח בן מרן ואלהן ריחא הניאא דבסימותה דחובך .ונהרן נפשתן בידעתה
דשררך .נשתוא דנקבל גלין חביבך דמן שמיא .ותמן נודא לך ונשבחך דלא שלוא :בעדתך מכללתא מלית כל עודרנין
וכל טובין דאנתו מרא וברויא דכל .אבא וברא ורוחא דקודשא לעלמין.
דדוכרנא .ועל אפי כלהון עודרניך וטיבותך דלותן דלא מתפרעין :נודא לך ונשבחך דלא שלוא בעדתך מכללתא מלית כל
עודרנין וכל טובין .דאנתו מרא וברויא דכל .אבא וברא ורוחא דקודשא לעלמין.
(דסים בסמא .בשמא סגידא ומשבחא דתליתיותא משבחתא נתברכון בסמא הלין דסימינן לאיקרך :ונהוון לחוסין:
ברויא דעקרא בסימא ודהרומא הניאא .מרא דכל .אבא וברא ורוחא דקודשא לעלמין).
דכד מכרך שמשא פירמא .משיחא נבסמך במלכותה ונקבל תשמשתך בטיבו דחננה אמין.
ומקפין .לכומרא דכלא מודינן :ולך ישוע משיחא משבחינן :דאנתו מנחמא דפגרין :ואנתו פרוקא דנפשתן :אשיגת
דכיאית אידי :ואתכרכת למדבחך מריא .לכומרא :שבח :עלם לכומרא:
שמשא נצלא שלמא עמן.

