טקס סיום מסכת
הנאמר ע " י כל מי שמסיימת מסכת
הקטע הראשון אומרים ג' פעמים:

ֲה ַד ַרן ַע ָל ַמ ֶסּ ֶכת עירובין וְ ֲה ַד ַרך ֲע ָלןֲ ,ד ֲע ֵתן ֲע ֵלך
ַמ ֶסּ ֶכת עירובין ֲוד ֲע ֵתך ַע ָלןָ .לא נִ ֽתנַ ֵשׁי ִמינָ ַמ ֶסּ ֶכת עירובין
וְ א ִתּ ֽתנַ ִשׁי ִמינַ ןָ ,לא ְבּ ָע ְל ָמא ָה ֵדין וְ א ְבּ ָע ְל ָמא ְד ַ ָא ֵתי.
ות ֵהא
אוּמנֻ ֵתנוּ ָבּ ָ
ַ
תּוֹר ְת
אַבוֹתינוּ ֶשׁ ְת ֵהא ַ
ֵ
ואלוֹקי
ֵ
לוֹקינוּ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ י ה' ֱא ֵ
עוֹלם ַהזֶ ה ְ
אַחאי ַבּר ַפּ ָפּאַ ,א ָבּא
עוֹלם ַה ָבּאַ .חנִ ינָ א ַבּר ַפּ ָפּאַ ,ר ִמי ַבּר ַפּ ָפּא ,נַ ְח ָמן ַבּר ַפּ ָפּאַ ,
ִע ָמנוּ ְל ָ
אַדא ַבּר ַפּ ָפּאָ ,דרוּ ַבּר ַפּ ָפּא.
סוֹר ָחב ַבּר ַפּ ָפּאָ ,
ַבּר ַפּ ָפּאַ ,ר ֽפ ַרם ַבּר ַפּ ָפּאָ ,ר ִכיש ַבּר ַפּ ָפּאְ ,
יִשׂ ָר ֵאל ,וְ נִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנוּ
וּפ ִ
תּוֹר ְת ְבּ ִפינוּ ִ
ַה ֲע ֵרב נָ א ה' ֱא קינוֶּ ,את ִדּ ְב ֵרי ָ
יפיּוֹת ַע ְמּ ֵבּית ְ
תּוֹר ְת ׅל ְש ָמהֵּ .מאֹיְ ַבי
לוֹמ ֵדי ָ
יִשׂ ָר ֵאלָ ,
ָ
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמ וְ ְ
כּוּלנוּ ְ
כּוּלנוּ ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַע ְמּ ֵבּית ְ
עוֹלם א
עוֹלם ִהיא ִלי .יְ ִהי ִל ִבּי ָת ִמים ְבּ ֻח ֶקּי ְ ,ל ַמ ַען א ֵאבוֹשְׁ .ל ָ
וֹת ִ ,כּי ְל ָ
ְתּ ַח ְכּ ֵמנִ י ִמ ְצ ֶ
אָמן ֶס ָלה וָ ֶעד.
אָמן ֵ
אָמן ֵ
יתנִ יָ .בּרוּ ַא ָתּה ה' ַל ֽמ ֵדנִ י ֻח ֶקּי ֵ .
קּוּדי ִ ,כּי ָבם ִחיִּ ָ
ֶא ְשׁ ַכּח ִפּ ֶ
הרבה מדלגים על קטע זה:
יּוֹשׁ ֵבי ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,וְ א ַשׂ ְמ ָתּ
ֵ
ואלוֹקי
ֵ
לוֹקינוּ
מוֹדים ֲאנַ ְחנוּ ְלּ ָפנֶ י ה' ֱא ֵ
ִ
אַבוֹתינוּ ֶשׁ ַשּׂ ְמ ָתּ ֶח ְל ֵקנוּ ִמ ְ
ימים
תּוֹרה וְ ֵהם ַמ ְשׁ ִכּ ִ
ימים ְל ִד ְב ֵרי ָ
ימים אָנוּ ַמ ְשׁ ִכּ ִ
ימים וְ ֵהם ַמ ְשׁ ִכּ ִ
יּוֹשׁ ֵבי ְק ָרנוֹתֶ .שׁאָנוּ ַמ ְשׁ ִכּ ִ
ֶח ְל ֵקנוּ ִמ ְ
וּמ ַק ְבּ ִלים ָשׂ ָכר וְ ֵהם ֲע ֵמ ִלים וְ ֵאינָ ם ְמ ַק ְבּ ִלים
ִל ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים .אָנוּ ֲע ֵמ ִלים וְ ֵהם ֲע ֵמ ִלים .אָנו ֲע ֵמ ִלים ְ
אמר :וְ ַא ָתּה
עוֹלם ַה ָבּא ,וְ ֵהם ָר ִצים ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחתֶ .שׁנֱ ַ
ָשׂ ָכר .אָנוּ ָר ִצים וְ ֵהם ָר ִצים .אָנוּ ָר ִצים ְל ַחיֵּ י ָה ָ
יהם; וַ ֲאנִ י ֶא ְב ַטח ָבּ .
תּוֹר ֵדם ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחת ,אַנְ ֵשׁי ָד ִמים ִ
ֱא ׅקים ִ
וּמ ְר ָמה ,א יֶ ֱחצוּ יְ ֵמ ֶ

אלוקיְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ֲעזַ ֽר ַתּנִ י ְל ַסיֵ ים ַמ ֶסּ ֶכת עירובין ֵכּן ֽתּ ַעזְ ֵרנִ י ְל ַה ְת ִחיל
ַ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ י ה'
וּל ַקיֵּ ם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי
וּל ַסיֵ ָ
וּס ָפ ִרים ֵ
ַמ ֶסּ ְכתּוֹת ֽ
וּל ַל ֵמּד ִל ְשׁמֹר וְ ַל ֲעשׂוֹת ְ
ימםִ ,ל ְלמֹד ְ
אַח ִרים ְ
וּתּ ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים יַ ֲעמוֹד ַלנוּ
אָמוֹר ִאים ַ
ָ
ַת ְלמוּד ָ
אַה ָבה .וּזְ כוּת כֹּל ַה ָתנָ ִאים וְ
תּוֹר ְת ְבּ ֲ
עוֹלם.
וּמ ִפי זַ ְר ֵעינוּ ָעד ָ
תּוֹרה ִמ ֽפינוּ ִ
וּלזַ ְר ֵעינוּ ֶשׁ א ָתּמוּש ַה ָ
ְ
יח ִ .כּי ִבי
יִת ַקיֵ ים בׇּ נוּ ְבּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכ ַתּנְ ֶחה א ְֹת ְ ,בּ ָשׁ ְכ ְבּ ִתּ ְשׁמֹר ָע ֶלי  ,וַ ֲה ִק ָ
יצוֹת ִהיא ְת ִשׂ ֶ
וַ ְ
ֹאלהּ ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד .ה' עֹז ְל ַעמּוֹ
ימינָ הִּ ,בּ ְשׂמ ָ
יוֹסיפוּ ְלּ ְשׁנוֹת ַחיִּ ים .א ֶֹר יָ ִמים ִבּ ִ
ְיִרבּוּ יָ ֶמי  ,וְ ִ
יִתּן ,ה' יְ ָב ֵר ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם.
ֵ
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