אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לשכחה בעזרת השם יתברך:
הַ ְד ָרן עֲלָ ְך מַ סֶּ כֶּת ______ וְהַ ְד ָרְך עֲלָ ןַ ,דעְ ָתן עֲלָ ְך מַ סֶּ כֶּת ______ ו ְַדעְ ָתְך עֲלָ ן ,לָ א נִ ְתנְ ֵׁשי ִמנְָך מַ סֶּ כֶּת _____ וְלָ א
נְשי ִמנָן ,לָ א ְבעָ ְלמָ א הָ ֵׁדין וְלָ א ְבעָ ְלמָ א ְדאָ ֵׁתי:
ִת ְת ִ
יאמר כן שלש פעמים ואחר כך יאמר זה:
ּותהֵׁ א עִ מָ נּו לָ עֹולָ ם הַ בָ א .חֲ נִינָא בַ ר
נּותנּו בָ עֹולָ ם הַ זֶּהְ ,
תֹור ְתָך אֻ מָ ֵׁ
בֹותינּוֶּ ,ש ְתהֵׁ א ָ
י ְִהי ָרצֹון ִמ ְלפָ נֶּיָך ְי ָי אֱ ֹלהֵׁ ינּו וֵׁאֹלהֵׁ י אֲ ֵׁ
סּורחַ ב בַ ר
פַ פָ אָ ,רמֵׁ י בַ ר פַ פָ א ,נ ְַחמָ ן בַ ר פַ פָ א ,אֲ חַ אי בַ ר פַ פָ א ,אַ בָ א מָ ִרי בַ ר פַ פָ אַ ,ר ְפ ָרם בַ ר פַ פָ אָ ,רכִיש בַ ר פַ פָ אְ ,
פַ פָ א ,אַ ָדא בַ ר פַ פָ אָ ,דרּו בַ ר פַ פָ א :
ְנִהיֶּה אֲ נ ְַחנּו וְצֶּ אֱ צָאֵׁ ינּו (וְצֶּ אֱ צָאֵׁ י צֶּ אֱ צָאֵׁ ינּו)
יפּיֹות עַ ְמָך בֵׁ ית י ְִש ָראֵׁ ל ,ו ְ
ּוב ִפ ִ
תֹור ְתָך ְב ִפינּו ְ
הַ ע ֲֶּרב -נָאְ ,ייָ אֱ ֹלהֵׁ ינּו ,אֶּ ת ִד ְב ֵׁרי ָ
ֹותָך כִ י ְלעֹולָ ם ִהיא ִלי :י ְִהי ִל ִבי
תֹור ְתָך ִל ְשמָ ּה .מֵׁ אֹ יְבַ י ְתחַ כְ מֵׁ נִי ִמצְ ֶּ
ְלֹומ ֵׁדי ָ
יֹודעֵׁ י ְשמֶּ ָך ו ְ
וְצֶּ אֱ צָאֵׁ י עַ ְמָך בֵׁ ית י ְִש ָראֵׁ ל ,כֻלָ נּו ְ
יתנִי :בָ רּוְך אַ ָתה ה' לַ ְמ ֵׁדנִי חֻ ֶּקיָך :אָ מֵׁ ן אָ מֵׁ ן אָ מֵׁ ן סֶּ לָ ה
קּודיָך כִ י בָ ם ִחּיִ ָ
ָת ִמים ְבחֻ ֶּקיָך ְלמַ עַ ן ל ֹא אֵׁ בֹושְ :לעֹולָ ם ל ֹא אֶּ ְש כַח ִפ ֶּ
וָעֶּ ד:
ּיֹושבֵׁ י ְק ָרנֹות.
ּיֹושבֵׁ י בֵׁ ית הַ ִמ ְד ָרש וְל ֹא ַש ְמ ָת חֶּ ְל ֵׁקנּו ִמ ְ
בֹותינּו ֶּש ַש ְמ ָת חֶּ ְל ֵׁקנּו ִמ ְ
מֹודים אֲ נ ְַחנּו ְלפָ נֶּיָך ְייָ אֱ ֹלהֵׁ ינּו וֵׁאֹלהֵׁ י אֲ ֵׁ
ִ
ימים ִל ְדבָ ִרים ְבטֵׁ ִלים .אָ נּו עֲמֵׁ ִלים וְהֵׁ ם עֲמֵׁ ִלים,
תֹורה וְהֵׁ ם מַ ְשכִ ִ
ימים ְל ִד ְב ֵׁרי ָ
ימים ,אָ נּו מַ ְשכִ ִ
ימים וְהֵׁ ם מַ ְשכִ ִ
ֶּשאָ נּו מַ ְשכִ ִ
ּומ ַק ְב ִלים ָשכָר וְהֵׁ ם עֲמֵׁ ִלים וְאֵׁ ינָם ְמ ַק ְב ִלים ָשכָר .אָ נּו ָרצִ ים וְהֵׁ ם ָרצִ ים ,אָ נּו ָרצִ ים ְלחַ ֵּׁיי הָ עֹולָ ם הַ בָ א וְהֵׁ ם
אָ נּו עֲמֵׁ ִלים ְ
ּומ ְרמָ ה ל ֹא יֶּחֱ צּו יְמֵׁ יהֶּ ם וַאֲ נִי אֶּ ְבטַ ח בָ ְך:
נְשי ָד ִמים ִ
תֹור ֵׁדם ִל ְבאֵׁ ר ַשחַ ת אַ ֵׁ
ֹלהים ִ
ָרצִ ים ִל ְבאֵׁ ר ָשחַ תֶּ ,שנֶּאֱ מַ ר :וְאַ ָתה אֱ ִ
ּוספָ ִרים אֲ חֵׁ ִרים
י ְִהי ָרצֹון ִמ ְלפָ נֶּיָך ְי ָי אֱ ֹלהַ י ,כְ ֵׁשם ֶּש ֲעז ְַר ַתנִי ְלסַ ּיֵׁם מַ סֶּ כֶּת ______ ,כֵׁן ַתעַ זְ ֵׁרנִי ְלהַ ְת ִחיל מַ סֶּ כְ תֹות ְ
מֹור ִאים
תֹור ְתָך ְבאַ הֲ בָ הּ ,וזְ כּות כָל הַ ַתנ ִָאים וְאָ ָ
ּול ַקּיֵׁם אֶּ ת כָל ִד ְב ֵׁרי ַת ְלמּוד ָ
ּוללַ מֵׁ ד ִל ְשמֹר וְלַ עֲשֹות ְ
ּולסַ ּיְ מָ םִ ,ל ְלמֹד ְ
ְ
ּומ ִפי ז ְַרעִ י ְוז ֶַּרע ז ְַרעִ י עַ ד עֹולָ םְ ,וי ְִת ַקּיֵׁם ִביְ :ב ִה ְתהַ לֶּ כְ ָך
תֹורה ִמ ִפי ִ
ּולז ְַרעִ י ֶּשל ֹא ָתמּוש הַ ָ
ידי חֲ כ ִָמים יַ ֲעמֹד ִלי ְ
ְת ְל ִמ ֵׁ
ו ַ
ימינָּה
ְיֹוסיפּו ְלָך ְשנֹות חַ ּיִ ים :אֹ ֶּרְך י ִָמים ִב ִ
יצֹות ִהיא ְת ִשיחֶּ ָך :כִ י ִבי י ְִרבּו יָמֶּ יָך ו ִ
ַתנְ חֶּ ה אֹ ָתְך ְב ָשכְ ְבָך ִת ְשמֹר עָ לֶּ יָך וַהֲ ִק ָ
ִתן ְי ָי יְבָ ֵׁרְך אֶּ ת עַ מֹו בַ ָשלֹום:
ִב ְשמ ֹאולָ ּה עֹ ֶּשר ְוכָבֹודְ :ייָ עֹ ז ְלעַ מֹו י ֵׁ
ּול ִמ ְבנֵׁי ַק ְר ָתא
ּולאַ סָ ָקא ְלחַ ּיֵׁי עָ ְלמָ אְ ,
ּולאַ חֲ יָא מֵׁ ַתּיָאְ ,
י ְִתג ַַדל ְוי ְִת ַק ַדש ְשמֵׁ ּה ַרבָ אְ .בעָ ְלמָ א ְדהּוא עָ ִתיד ְל ִא ְת חַ ְד ָתאְ ,
פּולחָ נָא ִד ְשמַ ּיָא ְלאַ ְת ֵׁרּהְ ,וי ְַמ ִליְך ֻק ְד ָשא
פּולחָ נָא נּוכְ ָראָ ה מֵׁ אַ ְרעָ א ,וְלַ אֲ ָתבָ א ְ
ּולמֶּ עְ ַקר ְ
ּול ַשכְ לֵׁ ל הֵׁ יכְ לֵׁ ּה ְב ַגּוַּהְ ,
ירּושלֶּ םְ ,
ִד ְ
ּובחַ ּיֵׁי ְדכָל בֵׁ ית י ְִש ָראֵׁ ל ,בַ ֲעגָלָ א
ּוביֹומֵׁ יכֹון ְ
ִיק ֵׁרב ְמ ִשיחֵׁ ּה)ְ .בחַ ּיֵׁיכֹון ְ
פּור ָקנֵּׁה ו ָ
ִיק ֵׁריּה (נ"סְ :ויַצְ מַ ח ְ
כּותּה ו ָ
ְב ִריְך הּוא ְבמַ ְל ֵׁ
ּובזְ מַ ן ָק ִריב ,ו ְִא ְמרּו אָ מֵׁ ן:
ִ
ּולעָ ְלמֵׁ י עָ ְלמַ ּיָא.
יְהֵׁ א ְשמֵׁ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ
ַשא ְוי ְִתהַ ַדר ְוי ְִתעַ לֶּ ה ְוי ְִתהַ לָ ל ְשמֵׁ ּה ְד ֻק ְד ָשא ְב ִריְך הּואְ .לעֵׁ לָ א (בעשי"ת ְלעֵׁ לָ א
י ְִתבָ ַרְך ְוי ְִש ַתבַ ח ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרֹומַ ם ְוי ְִתנ ֵׁ
ירן ְבעָ ְלמָ א ,ו ְִא ְמרּו אָ מֵׁ ן:
יר ָתא תֻ ְש ְבחָ ָתא ְונֶּחֱ מָ ָתא ַדאֲ ִמ ָ
ְלעֵׁ לָ א ִמכָל) ִמן כָל ִב ְרכ ָָתא ו ְִש ָ
ישא
ְתאִ ,די ְבאַ ְת ָרא ַק ִד ָ
אֹורי ָ
ידיהֹון ,וְעַ ל כָל מַ אן ְדעָ ְס ִקין ְב ַ
ידי ַת ְל ִמ ֵׁ
ידיהֹון וְעַ ל כָל ַת ְל ִמ ֵׁ
עַ ל י ְִש ָראֵׁ ל וְעַ ל ַרבָ נָן וְעַ ל ַת ְל ִמ ֵׁ
ּופּור ָקנָאִ ,מן
ְ
ּומזֹונֵׁי ְרוִיחֵׁ י,
ּולכֹון ְשלָ מָ א ַרבָ אִ ,חנָא ו ְִח ְס ָדא ו ְַרחֲ ִמין ,וְחַ ּיִ ין אֲ ִריכִ ין ְ
הָ ֵׁדין ו ְִדי ְבכָל אֲ ַתר וַאֲ ַתר ,יְהֵׁ א ְלהֹון ְ
ֳק ָדם אֲ בּוהֹון ְד ִב ְשמַ ּיָא וְאַ ְרעָ א ,ו ְִא ְמרּו אָ מֵׁ ן:
טֹובים עָ לֵׁ ינּו וְעַ ל כָל י ְִש ָראֵׁ ל ,ו ְִא ְמרּו אָ מֵׁ ן:
יְהֵׁ א ְשלָ מָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ ּיָא וְחַ ּיִ ים ִ
ֲשה ָשלֹום עָ לֵׁ ינּו וְעַ ל כָל י ְִש ָראֵׁ ל ,ו ְִא ְמרּו אָ מֵׁ ן:
עֹושה ָשלֹום (בעשי"ת הַ ָשלֹום) ִב ְמרֹומָ יו ,הּוא יַע ֶּ
ֶּ
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