
ֲהַדַרן ַעָל� ַמֶּסֶכת סוכה ְוֲהַדַרך ֲעָלן, ֲדֲעֵתן ֲעֵלך
ַמֶּסֶכת סוכה וֲדֲעֵתך ַעָלן. ָלא ִנֽתַנֵׁשי ִמיָנ� ַמֶּסֶכת סוכה ְו�א

ֵתי. ִּתֽתַנִׁשי ִמיַנן, ָלא ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְו�א ְּבָעְלָמא ְדַאָ

The first paragraph is said 3 times
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ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ה' ֱאלֹוֵקינּו ואלֹוֵקי ַאבֹוֵתינּו ֶׁשְתֵהא ּתֹוַרְת� אּוַמֻנֵתנּו ָּבעֹוָלם ַהֶזה וְתֵהא
ִעָמנּו ְלעֹוָלם ַהָּבא. ַחִניָנא ַּבר ַּפָּפא, ַרִמי ַּבר ַּפָּפא, ַנְחָמן ַּבר ַּפָּפא, ַאַחאי ַּבר ַּפָּפא, ַאָּבא

ַּבר ַּפָּפא, ַרֽפַרם ַּבר ַּפָּפא, ָרִכיש ַּבר ַּפָּפא, סֹוְרָחב ַּבר ַּפָּפא, ַאָדא ַּבר ַּפָּפא, ָדרּו ַּבר ַּפָּפא.
 

ַהֲעֵרב ָנא ה' ֱא�קינּו, ֶאת ִּדְבֵרי ּתֹוָרְת� ְּבִפינּו ּוִפיִפּיֹות ַעְּמ� ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו
ּכּוָלנּו ֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמ� ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּכּוָלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ� ְולֹוְמֵדי ּתֹוָרְת� ׅלְשָמּה. ֵמֹאְיַבי
ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶת�, ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי. ְיִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי�, ְלַמַען �א ֵאבֹוׁש. ְלעֹוָלם �א

ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי�, ִּכי ָבם ִחִּייָתִני. ָּברּו� ַאָּתה ה' ַלֽמֵדִני ֻחֶּקי�. ָאֵמן ָאֵמן ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד.
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ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ה' אלוַקי, ְּכֵׁשם ֶׁשֲעַזֽרַּתִני ְלַסֵיים ַמֶּסֶכת סוכה ֵּכן ּֽתַעְזֵרִני ְלַהְתִחיל
ַמֶּסְכּתֹות ּוֽסָפִרים ַאֵחִרים ּוְלַסֵייָמם, ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי

ַתְלמּוד ּתֹוָרְת� ְּבַאֲהָבה. ּוְזכּות ּכֹל ַהָתָנִאים ְוָאמֹוָרִאים ּוַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַיֲעמֹוד ַלנּו
ּוְלַזְרֵעינּו ֶׁש�א ָּתמּוש ַהּתֹוָרה ִמֽפינּו ּוִמִפי ַזְרֵעינּו ָעד עֹוָלם. 

 
ַוִיְתַקֵיים ׇּבנּו ְּבִהְתַהֶּלְכ� ַּתְנֶחה ֹאְת�, ְּבָׁשְכְּב� ִּתְׁשֹמר ָעֶלי�, ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶח�. ִּכי ִבי
ִיְרּבּו ָיֶמי�, ְויֹוִסיפּו ְּל� ְׁשנֹות ַחִּיים. ֹאֶר� ָיִמים ִּביִמיָנּה, ִּבְׂשֹמאָלּה ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד. ה' ֹעז ְלַעּמֹו

ִיֵּתן, ה' ְיָבֵר� ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום.

מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְּלָפֶני� ה' ֱאלֹוֵקינּו ואלֹוֵקי ַאבֹוֵתינּו ֶׁשַּׂשְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְו�א ַׂשְמָּת
ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות. ֶׁשָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים ָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים
ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים. ָאנּו ֲעֵמִלים ְוֵהם ֲעֵמִלים. ָאנו ֲעֵמִלים ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים
ָׂשָכר. ָאנּו ָרִצים ְוֵהם ָרִצים. ָאנּו ָרִצים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר ַׁשַחת. ֶׁשֱנאַמר: ְוַאָּתה

ֱא�ׅקים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת, ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה, �א ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּב�.

Many skip this section:

To be recited by all those finishing the masechet


