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

ְו ֲה ַד ַר ך ֲע ָל ןֲ ,ד ֲע ֵת ן ֲע ֵל ך ַמ ֶּס ֶכ ת
ֲה ַד ַר ן ַע ָל ְך ַמ ֶּס ֶכ ת
ְו ֹלא ִּת ֽת ַנ ִׁש י ִמ יַנ ן,
וֲד ֲע ֵת ך ַע ָל ןָ .ל א ִנ ֽת ַנ ֵׁש י ִמ יָנ ְך ַמ ֶּס ֶכ ת
ָל א ְּב ָע ְל ָמ א ָה ֵד ין ְו ֹלא ְּב ָע ְל ָמ א ְד ַָא ֵת י.
ְי ִה י ָר צֹון ִמ ְּל ָפ ֶנ יָך ה' ֱא לוֵֹק ינוּ ואלוֵֹק י ַאבֹוֵת ינּו ֶׁש ְת ֵה א ּתֹוַר ְת ָך אּוַמ ֻנ ֵת נּו ָּב עֹוָל ם ַה ֶז ה וְת ֵה א
ִע ָמ נּו ְל עֹוָל ם ַה ָּב אַ .ח ִנ יָנ א ַּב ר ַּפ ָּפ אַ ,ר ִמ י ַּב ר ַּפ ָּפ אַ ,נ ְח ָמ ן ַּב ר ַּפ ָּפ אַ ,אַח אי ַּב ר ַּפ ָּפ אַ ,א ָּב א
ַּב ר ַּפ ָּפ אַ ,ר ֽפ ַר ם ַּב ר ַּפ ָּפ אָ ,ר ִכ יש ַּב ר ַּפ ָּפ א ,סֹוְר ָח ב ַּב ר ַּפ ָּפ אַ ,אָד א ַּב ר ַּפ ָּפ אָ ,ד רוּ ַּב ר ַּפ ָּפ א.
ַה ֲע ֵר ב ָנ א ה' ֱא ֹלקינּוֶ ,א ת ִּד ְב ֵר י ּתֹוָר ְת ָך ְּב ִפ ינּו ּוִפ יִפ ּיֹות ַע ְּמ ָך ֵּב ית ִיְׂש ָר ֵא לְ ,ו ִנ ְה ֶי ה ֲא ַנ ְח נּו
ּכּוָל נּו ֶצ ֱא ָצ ֵא ינּו ְו ֶצ ֱא ָצ ֵא י ַע ְּמ ָך ֵּב ית ִיְׂש ָר ֵא לּ ,כּוָל נּו יֹוְד ֵע י ְׁש ֶמ ָך ְו לֹוְמ ֵד י ּתֹוָר ְת ָך ׅל ְש ָמ הֵּ .מ ֹאְי ַב י
ְּת ַח ְּכ ֵמ ִנ י ִמ ְצ ֹוֶת ָךִּ ,כ י ְל עֹוָל ם ִה יא ִל יְ .י ִה י ִל ִּב י ָת ִמ ים ְּב ֻח ֶּק יָךְ ,ל ַמ ַע ן ֹלא ֵא בֹוׁשְ .ל עֹוָל ם ֹלא
ֶא ְׁש ַּכ ח ִּפ ּקּוֶד יָךִּ ,כ י ָב ם ִח ִּי יָת ִנ יָּ .ב רּוְך ַא ָּת ה ה' ַל ֽמ ֵד ִנ י ֻח ֶּק יָךָ .אֵמ ן ָאֵמ ן ָאֵמ ן ֶס ָל ה ָו ֶע ד.
הרבה מדלגים על קטע זה:
מֹוִד ים ֲא ַנ ְח נּו ְּל ָפ ֶנ יָך ה' ֱא לוֵֹק ינוּ ואלוֵֹק י ַאבֹוֵת ינּו ֶׁש ַּׂש ְמ ָּת ֶח ְל ֵק נּו ִמ ּיֹוְׁש ֵב י ֵּב ית ַה ִּמ ְד ָר ׁשְ ,ו ֹלא ַׂש ְמ ָּת
ֶח ְל ֵק נּו ִמ ּיֹוְׁש ֵב י ְק ָר נֹותֶׁ .ש ָאנּו ַמ ְׁש ִּכ יִמ ים ְו ֵה ם ַמ ְׁש ִּכ יִמ ים ָאנּו ַמ ְׁש ִּכ יִמ ים ְל ִד ְב ֵר י ּתֹוָר ה ְו ֵה ם ַמ ְׁש ִּכ יִמ ים
ִל ְד ָב ִר ים ְּב ֵט ִל יםָ .אנּו ֲע ֵמ ִל ים ְו ֵה ם ֲע ֵמ ִל יםָ .אנו ֲע ֵמ ִל ים ּוְמ ַק ְּב ִל ים ָׂש ָכ ר ְו ֵה ם ֲע ֵמ ִל ים ְו ֵא יָנ ם ְמ ַק ְּב ִל ים
ָׂש ָכ רָ .אנּו ָר ִצ ים ְו ֵה ם ָר ִצ יםָ .אנּו ָר ִצ ים ְל ַח ֵּי י ָה עֹוָל ם ַה ָּב אְ ,ו ֵה ם ָר ִצ ים ִל ְב ֵא ר ַׁש ַח תֶׁ .ש ֱנ אַמ רְ :ו ַא ָּת ה
ֱא ֹלׅק ים ּתֹוִר ֵד ם ִל ְב ֵא ר ַׁש ַח תַ ,אְנ ֵׁש י ָד ִמ ים ּוִמ ְר ָמ הֹ ,לא ֶי ֱח צּו ְי ֵמ יֶה ם; ַו ֲא ִנ י ֶא ְב ַט ח ָּב ְך.

ְי ִה י ָר צֹון ִמ ְּל ָפ ֶנ יָך ה' אלוַק יְּ ,כ ֵׁש ם ֶׁש ֲע ַז ֽר ַּת ִנ י ְל ַס ֵי ים ַמ ֶּס ֶכ ת _____ ֵּכ ן ּֽת ַע ְז ֵר ִנ י ְל ַה ְת ִח יל
ַמ ֶּס ְכ ּתֹות ּוֽס ָפ ִר ים ַאֵח ִר ים ּוְל ַס ֵי יָמ םִ ,ל ְל ֹמד ּוְל ַל ֵּמ ד ִל ְׁש ֹמר ְו ַל ֲע ׂשֹות ּוְל ַק ֵּי ם ֶא ת ָּכ ל ִּד ְב ֵר י
ַת ְל מּוד ּתֹוָר ְת ָך ְּב ַאֲה ָב הּ .וְז כּות ֹּכל ַה ָת ָנ ִא ים ְו ָאמֹוָר ִא ים ּוַּת ְל ִמ יֵד י ֲח ָכ ִמ ים ַי ֲע מֹוד ַל נּו
ּוְל ַז ְר ֵע ינּו ֶׁש ֹלא ָּת מּוש ַה ּתֹוָר ה ִמ ֽפ ינּו ּוִמ ִפ י ַז ְר ֵע ינּו ָע ד עֹוָל ם.
ַו ִיְת ַק ֵי ים ׇּב נּו ְּב ִה ְת ַה ֶּל ְכ ָך ַּת ְנ ֶח ה ֹאְת ָךְּ ,ב ָׁש ְכ ְּב ָך ִּת ְׁש ֹמר ָע ֶל יָךַ ,ו ֲה ִק יצֹוָת ִה יא ְת ִׂש יֶח ָךִּ .כ י ִב י
ִיְר ּבּו ָי ֶמ יָךְ ,ו יֹוִס יפּו ְּל ָך ְׁש נֹות ַח ִּי יםֹ .אֶר ְך ָי ִמ ים ִּב יִמ יָנ ּהִּ ,ב ְׂש ֹמאָל ּה ֹעֶׁש ר ְו ָכ בֹוד .ה' ֹעז ְל ַע ּמֹו
ִיֵּת ן ,ה' ְי ָב ֵר ְך ֶא ת ַע ּמֹו ַב ָּׁש לֹום.
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