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ַהְדָרן ֲעָלְך ַמ ֶסֶּכת )_____( ְוַהְדָרן ֲעָלן ַדְּע ָתּן ֲעָלְך ַמ ֶסֶּכת )_____(
ְוַדְע ָתְּך ֲעָלן ָלא ִנְת ְנ ֵשׁי ִמיָנְך ַמ ֶסֶּכת )_____( ְוָלא ִתְת ְנ ֵשׁי ִמי ִנן ָלא
ְבָּעְלָמא ָהֵדין ְוָלא ְבָּעְלָמא ְדָּאֵתי
ְיִהי ָרצוֹן ִמ ְלָּפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינוּ ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינוּ ֶשׁ ְתֵּהא תוָֹרְתָך
אוָּמנוֵּתינוּ ָבּעוָֹלם ַהֶזּה וְּתֵהא ִע ָמּנוּ ָלעוָֹלם ַה ָבּא ֲח ִניָנא ַבּר ָפּ ָפּא ָרִמי
ַבּר ָפּ ָפּא ַנְחָמן ַבּר ָפּ ָפּא ַאַחאי ַבּר ָפּ ָפּא ַא ָבּא ָמִרי ַבּר ָפּ ָפּא ַרְפַרם ַבּר
ָפּ ָפּא ָרִכישׁ ַבּר ָפּ ָפּא סוְּרָחב ַבּר ָפּ ָפּא ָאָדא ַבּר ָפּ ָפּא ָדּרוֹ ַבּר ָפּ ָפּא
ַהֲעֶרב ָנא ה' ֶאלֵֹקינוּ ֶאת ִדְּבֵרי תוָֹרְתָך ְבִּפינוּ וְּבִפיּוֹת ַע ְמָּך ֵבּית ִי ְשָּׁרֵאל.
ְו ִנְהֶיה )ֻכ ָלּנוּ( ֲאַנְחנוּ ְוֶצֱאָצֵאינוְּ) .וֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינוּ( ְוֶצֱאָצֵאי ַע ְמָּך ֵבּית
ִי ְשָּׁרֵאלֻ .כּ ָלּנוּ יוְֹדֵעי ְשֶׁמָך ְולוְֹמֵדי תוָֹרֶתָך )ִל ְשָׁמהּ( ֵמאֹ ְיַבי ְתַּח ְכֵּמ ִני
ִמְצוֶֹתָך ִכּי ְלעוָֹלם ִהיא ִלי ְיִהי ִל ִבּי ָתִמים ְבֻּחֶקּיָך ְלַמַען לֹא ֵאבוֹשׁ לֹא
ֶא ְשׁ ַכּח ִפּקּוֶּדיָך ִכּי ָבם ִח ִיּיָת ִני ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ַל ְמֵּד ִני ֻחֶקּיָך ָאֵמן ָאֵמן
ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד מוֶֹדה ֲא ִני ְלָפֶניָך ה' ֶאלֵֹקינוּ ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינוּ ֶשׁ ַּשְׂמ ָתּ
ֶחְל ִקי ִמיּוֹ ְשֵׁבי ֵבית ַה ִמְּדָרשׁ ְולֹא ַשְׂמ ָתּ ֶחְל ִקי ִמיּוֹ ְשֵׁבי ְקָרנוֹת ֶשֲׁא ִני
ַמ ְשׁ ִכּים ְוֵהם ַמ ְשׁ ִכּיִמים ֲא ִני ַמ ְשׁ ִכּים ְלִדְבֵרי תוָֹרה ְוֵהם ַמ ְשׁ ִכּיִמים
ִלְדָבִרים ְבֵּטִלים ֲא ִני ָעֵמל ְוֵהם ֲעֵמִלים ֲא ִני ָעֵמל וְּמַק ֵבּל ָשָׂכר ְוֵהם
ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַק ְבִּלים ָשָׂכר ֲא ִני ָרץ ְוֵהם ָרִצים ֲא ִני ָרץ ְלַחֵיּי ָהעוָֹלם
ַה ָבּא ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר ַשַׁחת ֶשֶׁנֱּאַמר ְוַא ָתּה ֱאלִֹהים תּוִֹרֵדם ִלְבֵאר
ַשַׁחת ַא ְנ ֵשׁי ָדִמים וִּמְרָמה לֹא ֶיֱחצוּ ְיֵמיֶהם ַוֲא ִני ֶאְבַטח ָבְּך
ְיִהי ָרצוֹן ִמ ְלָּפֶניָך ה' ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבוַֹתי ְכּ ֵשׁם ֶשֲׁעַזְר ַתּ ִני ְלַסֵיּים ַמ ֶסֶּכת
)_____( ֵכּן ַתַּעְזֵר ִני ְלַהְתִחיל ַמ ֶסְּכתּוֹת וְּסָפִרים ֲאֵחִרים וְּלַס ְיָּמם
ִלְלמוֹד וְּלַל ֵמּד ִמתּוְֹך ַהְרָחָבה ִלֹ ְשׁמוֹר ְוַלֲעשׂוֹת וְּלַקֵיּם ֶאת ָכּל ִדְּבֵרי
ַתְּלמוּד תּוָֹרֶתָך ְבַּאֲהָבה וְּזכוּת ָכּל ַה ַתָּנִּאים ַוֲאמוָֹרִאים ְוַתְלִמיֵדי
ֲחָכִמים ַה ִנְּז ָכִּרים ְבּ ִשׁ ָשׁה ִסְדֵרי ִמ ְשָׁנה וְּבָכל ַה ְסָּפִרים ֶשׁ ָלַּמְד ִתּי ַיֲעמוֹד
ִלי וְּלַזְרִעי וְּלֶזַרע ַזְרִעי ֶשׁלֹּא ָתמוּשׁ ַהתּוָֹרה ַה ְקּדוֹ ָשׁה ִמ ִפּי וִּמ ִפּי ַזְרִעי
ְוֶזַרע ַזְרִעי ֵמַע ָתּה ְוַעד עוָֹלם ִויֻקַיּם ָבּנוּ ִמ ְקָרא ֶשׁ ָכּתוּב ְבִּהְתַה ֶלְּכָך ַתּ ְנֶחה
אוָֹתְך ְבּ ָשְׁכ ְבָּך ִתּ ְשׁמוֹר ָעֶליָך ַוֲה ִקיצוָֹת ִהיא ְת ִשׂיֶחָך ִכּי ִבי ִיְרבּוּ ָיֶמיָך
מאָלהּ עֹ ֶשׁר ְוָכבוֹד ה' ֹעז
אֶרְך ָיִמים ִבּיִמיָנהּ ִבּ ְשׂ ֹ
ְויוִֹסיפוּ ְלָך ְשׁנוֹת ַח ִיּים ֹ
ְלַעמּוֹ ִי ֵתּן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשׁלוֹם
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ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַר ָבּאְ .בָּעְלָמא ִדּי הוּא ָעִתיד ְלִאְתַחָדָּתא
וְּלַאֲחָיָאה ֵמַתָיּא וְּלַא ָסָּקא ָיְתהוֹן ְלַחֵיּי ָעְלָמא וְּלִמְבֵנא ַקְר ָתּא ִדי
ְירוּ ְשֵׁלם וְּל ַשְׁכָלָלא ֵהיְכֵלהּ ְבַּגַוּהּ וְּלֶמְעַקר ָפְּלָחָנא נְֻכָרָאה ִמן ַאְרָעא
וַּלֲאָתָבא ָפְּלָחָנא ִדי ְשַׁמָיּא ְלַאְתֵרהּ ְוַיְמִליְך קוְּד ָשׁא ְבִּריְך הוּא
ְבַּמְלכוֵּתהּ ִויָקֵרהּ ְבַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי ְדָכל ֵבּית ִי ְשָׂרֵאלַ .בֲּעָגָלא
וִּבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרוּ ָאֵמןְ :יֵהא ְשֵׁמהּ ַר ָבּא ְמָבַרְך ְלָעַלם וְּלָעְלֵמי
ָעְלַמָיּאִ :יְת ָבַּרְך ְו ִי ְשׁ ַתּ ַבּח ְו ִיְת ָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנ ֵשּׂא ְו ִיְתַהָדּר ְו ִיְתַע ֶלּה
ְו ִיְתַה ָלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְד ָשׁא ְבִּריְך הוּא ְל ֵעֽ ָלּא )בעשי"ת וְּלֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל
ִבְּרָכָתא ְו ִשׁיָרָתא ֻתּ ְשׁ ְבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתאַ ,דֲּאִמיָרן ְבָּעְלָמאְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן:
ַעל ִי ְשָׂרֵאל ְוַעל ַר ָבָּנןְ ,וַעל ַתְּלִמיֵדיהוֹן ְוַעל ָכּל ַתְּלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהוֹןְ ,וַעל
ָכּל ָמאן ְדָּעְס ִקין ְבּאוַֹר ְיָתאִ ,דּי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתרְ .יֵהא
להוֹן וְּלכוֹן ְשָׁלָמא ַר ָבּאִ ,חָנּא ְוִחְסָדּא ְוַרֲחִמיןְ ,וַח ִיּין ֲאִריִכין ,וְּמזוֵֹני
ְרִויֵחי ,וֻּפְרָקָנאִ ,מן ֳקָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי ִב ְשַׁמָיּא )ְוַאְרָעא( ְוִאְמרוּ ָאֵמןְ .יֵהא
לינוּ ְוַעל ָכּל ִי ְשָׂרֵאל ְוִאְמרוּ
ְשָׁלַָמא ַר ָבּא ִמן ְשַׁמָיּאְ ,וַח ִיּים )טוִֹבים( ָע ֵ ֽ
ָאֵמן .עֹ ֶשׂה )בעשי"ת ַה ָשׁלוֹם( ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו הוּא ְבַּרֲחָמיו ַיֲע ֶשׂה
לינוּ ְוַעל ָכּל ִי ְשָׂרֵאלְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן:
ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽ

