
 

 אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לשכחה בעזרת השם יתברך: 

 

כֶּת  כֶּת  , ְוַהְדָרְך ֲעָלן______ ַהְדָרן ֲעָלְך ַמסֶּ כֶּת  , ְוַדְעָתְך ֲעָלן______  ַדְעָתן ֲעָלְך ַמסֶּ י ִמָנְך ַמסֶּ ְוָלא  _____ ָלא ִנְתְנשֵׁ

ין ְוָלא ְבעָ   ,ִתְתְנִשי ִמָנן יָלא ְבָעְלָמא ָהדֵׁ   :ְלָמא ְדָאתֵׁ

 יאמר כן שלש פעמים ואחר כך יאמר זה: 

ינּו י ֲאבֹותֵׁ ינּו וֵׁאֹלהֵׁ א תֹוָרְתָך  , ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶּיָך ְיָי ֱאֹלהֵׁ ְתהֵׁ נּו שֶּ הֻאָמנּותֵׁ א ִעָמנּו ָלעֹוָלם ַהָבא  ,ָבעֹוָלם ַהזֶּ ֲחִניָנא ַבר   .ּוְתהֵׁ

י ַבר ַפָפא , ַפָפא סּוְרַחב ַבר   ,ָרִכיש ַבר ַפָפא  ,ַרְפָרם ַבר ַפָפא  ,ַאָבא ָמִרי ַבר ַפָפא  , ֲאַחאי ַבר ַפָפא ,ר ַפָפא ַנְחָמן בַ  , ָרמֵׁ

 :  ָדרּו ַבר ַפָפא  ,ַאָדא ַבר ַפָפא  , ַפָפא

 

ב ינּו ָנא,   -ַהֲערֶּ י תֹוָרְתָך ְבִפינּו ,  ְייָ ֱאֹלהֵׁ ת ִדְברֵׁ יאֶּ ֱאָצאֵׁ ל, ְוִנְהיֶּה ֲאַנְחנּו ְוצֶּ ית ִיְשָראֵׁ ינּו(  ּוְבִפיִפּיֹות ַעְמָך בֵׁ ֱאָצאֵׁ י צֶּ ֱאָצאֵׁ נּו )ְוצֶּ

ִני ִמצְ  ֹאְיַבי ְתַחְכמֵׁ י תֹוָרְתָך ִלְשָמּה. מֵׁ ָך ְולֹוְמדֵׁ י ְשמֶּ ל, ֻכָלנּו יֹוְדעֵׁ ית ִיְשָראֵׁ י ַעְמָך בֵׁ ֱאָצאֵׁ ָך ִכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ְיִהי ִלִבי  ְוצֶּ ֹותֶּ

ְש  בֹוש: ְלעֹוָלם לֹא אֶּ יָך ְלַמַען לֹא אֵׁ ָלה  ָתִמים ְבֻחקֶּ ן סֶּ ן ָאמֵׁ ן ָאמֵׁ יָך: ָאמֵׁ ִני ֻחקֶּ יָך ִכי ָבם ִחִּייָתִני: ָברּוְך ַאָתה ה' ַלְמדֵׁ ַכח ִפקּודֶּ

ד  :  ָועֶּ

 

י   ינּו וֵׁאֹלהֵׁ י ְקָרנֹות.  מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפנֶּיָך ְייָ ֱאֹלהֵׁ נּו ִמּיֹוְשבֵׁ ְלקֵׁ ית ַהִמְדָרש ְולֹא ַשְמָת חֶּ י בֵׁ נּו ִמּיֹוְשבֵׁ ְלקֵׁ ַשְמָת חֶּ ינּו שֶּ ֲאבֹותֵׁ

ם ַמְשִכיִמים לִ  י תֹוָרה ְוהֵׁ ם ַמְשִכיִמים, ָאנּו ַמְשִכיִמים ְלִדְברֵׁ ָאנּו ַמְשִכיִמים ְוהֵׁ ִלים,  שֶּ ם ֲעמֵׁ ִלים ְוהֵׁ ִלים. ָאנּו ֲעמֵׁ ְדָבִרים ְבטֵׁ

ם ָרִצים, ָאנּו ָרִצים ְלַחּיֵׁ  יָנם ְמַקְבִלים ָשָכר. ָאנּו ָרִצים ְוהֵׁ ִלים ְואֵׁ ם ֲעמֵׁ ִלים ּוְמַקְבִלים ָשָכר ְוהֵׁ ם  ָאנּו ֲעמֵׁ י ָהעֹוָלם ַהָבא ְוהֵׁ

ר ָשַחת  נֱֶּאַמר  ,ָרִצים ִלְבאֵׁ ם וַאֲ  : שֶּ יהֶּ י ָדִמים ּוִמְרָמה לֹא יֱֶּחצּו ְימֵׁ ר ַשַחת ַאְנשֵׁ ם ִלְבאֵׁ ְבַטח ָבְךְוַאָתה ֱאֹלִהים תֹוִרדֵׁ  :  ִני אֶּ

 

כֶּת  ,ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶּיָך ְיָי ֱאֹלַהי ֲעַזְרַתִני ְלַסּיֵׁם ַמסֶּ ם שֶּ ִרים    ,______ְכשֵׁ ְכתֹות ּוְסָפִרים ֲאחֵׁ ִני ְלַהְתִחיל ַמסֶּ ן ַתַעְזרֵׁ כֵׁ

י  , ּוְלַסְּיָמם ת ָכל ִדְברֵׁ ד ִלְשֹמר ְוַלֲעשֹות ּוְלַקּיֵׁם אֶּ ּוְזכּות ָכל ַהַתָנִאים ְוָאמֹוָרִאים   , תֹוָרְתָך ְבַאֲהָבהַתְלמּוד ִלְלֹמד ּוְלַלמֵׁ

ַרע ַזְרִעי עַ  לֹא ָתמּוש ַהתֹוָרה ִמִפי ּוִמִפי ַזְרִעי ְוזֶּ י ֲחָכִמים יֲַעֹמד ִלי ּוְלַזְרִעי שֶּ ְכָך  : ְוִיְתַקּיֵׁם ִבי  ,ד עֹוָלםְוַתְלִמידֵׁ ְבִהְתַהלֶּ

יָך ְויֹוִסיפּו ְלָך ְש  ָך: ִכי ִבי ִיְרבּו ָימֶּ יָך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִשיחֶּ ה ֹאָתְך ְבָשְכְבָך ִתְשֹמר ָעלֶּ ְך ָיִמים ִביִמיָנּה  ַתְנחֶּ נֹות ַחִּיים: ֹארֶּ

ר ְוָכבֹוד: ְייָ ֹעז ְלעַ  ן מֹו  ִבְשמֹאוָלּה ֹעשֶּ ת ַעמֹו ַבָשלֹום:  ִיתֵׁ ְך אֶּ  ְיָי ְיָברֵׁ

 

ּה ַרָבא. ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדש  ַתָּיא, ּוְלַאָסָקא ְלַחּיֵׁי ָעְלָמא, ּוְלִמְבנֵׁי ַקְרָתא  ְבָעְלָמא ְדהּוא ָעִתיד ְלִאתְ ְשמֵׁ ַחְדָתא, ּוְלַאֲחיָא מֵׁ

ַאְרָעא, ְוַלֲאָתָבא פּוְלָחָנא ִדְש  ְעַקר פּוְלָחָנא נּוְכָרָאה מֵׁ ּה ְבַגַּוּה, ּוְלמֶּ יְכלֵׁ ל הֵׁ ם, ּוְלַשְכלֵׁ ּה, ְוַיְמִליְך ֻקְדָשא  ִדירּוְשלֶּ ַמָּיא ְלַאְתרֵׁ

יּה ְבִריְך ּה ִויָקרֵׁ ּה)נ"ס:    הּוא ְבַמְלכּותֵׁ ב ְמִשיחֵׁ י ְדָכל בֵׁ (. ְוַיְצַמח פּוְרָקנֵּׁה ִויָקרֵׁ יכֹון ּוְבַחּיֵׁ ל ְבַחּיֵׁיכֹון ּוְביֹומֵׁ ַבֲעָגָלא  , ית ִיְשָראֵׁ

ן  ,ּוִבְזַמן ָקִריב   :  ְוִאְמרּו ָאמֵׁ

ּה  א ְשמֵׁ י ָעְלַמָּיא.  ְיהֵׁ  ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵׁ

א  ּה ְוִיְתַהַדר  ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵׁ ה ְוִיְתַהָלל ְשמֵׁ ָלא )בעשי"ת  יְך ְדֻקְדָשא ְבִר ְוִיְתַעלֶּ ָלא  הּוא. ְלעֵׁ ְלעֵׁ

ָלא ִמָכל ן  ,ְוִשיָרָתא ֻתְשְבָחָתא ְונֱֶּחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא ִבְרָכָתא  ִמן ָכל ( ְלעֵׁ  :  ְוִאְמרּו ָאמֵׁ

ל ְוַעל ַרָבָנן יהֹון  ַעל ִיְשָראֵׁ י ַתְלִמידֵׁ יהֹון ְוַעל ָכל ַתְלִמידֵׁ ִדי ְבַאְתָרא ַקִדיָשא   , ַמאן ְדָעְסִקין ְבאֹוַרְיָתאְוַעל ָכל  , ְוַעל ַתְלִמידֵׁ

ין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר  א ְלהֹון ּוְלכֹון ְשָלָמא ַרָבא   ,ָהדֵׁ י , ִחָנא ְוִחְסָדא ְוַרֲחִמין ,ְיהֵׁ ִמן   ,ּופּוְרָקָנא  , ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמזֹונֵׁי ְרִויחֵׁ

ן  , ְרָעאֳקָדם ֲאבּוהֹון ְדִבְשַמָּיא ְואַ   : ְוִאְמרּו ָאמֵׁ

א ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָּיא   ל  ְוַחִּיים טֹוִביםְיהֵׁ ינּו ְוַעל ָכל ִיְשָראֵׁ ן:   , ָעלֵׁ  ְוִאְמרּו ָאמֵׁ

ה ָשלֹום )בעשי"ת ַהָשלֹום( ִבְמרֹוָמיו ל  , עֹושֶּ ינּו ְוַעל ָכל ִיְשָראֵׁ ה ָשלֹום ָעלֵׁ ן:  , הּוא יֲַעשֶּ  ְוִאְמרּו ָאמֵׁ
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