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בס"ד

דברים ו׳:ד׳-ט׳ א.
י& ְּבָכל־ְלָבְב֥& ּוְבָכל־נְַפְׁש֖&  ת ה' ֱא7ֶק֑ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ינּו ה' ׀ ֶאָחֽד׃ (ה) ְוָא֣ ל ה' ֱא7ֵק֖ ע יְִׂשָרֵא֑ (ד) ְׁשַמ֖

י&  ם ְלָבנֶ֔ י ְמַצְּו֛& ַהּ֖יֹום ַעל־ְלָבֶבֽ&׃ (ז) ְוִׁשּנַנְָּת֣ ר ָאנִֹכ֧ ֶּלה ֲאֶׁש֨ ים ָהֵא֗ ּוְבָכל־ְמאֶֹדֽ&׃ (ו) ְוָה֞יּו ַהְּדָבִר֣
 & ם ְל֖אֹות ַעל־יֶָד֑ ֶרY ּֽוְבָׁשְכְּב֖& ּוְבקּוֶמֽ&׃ (ח) ּוְקַׁשְרָּת֥ ֙& ּוְבֶלְכְּת֣& ַבֶּד֔ ם ְּבִׁשְבְּת֤& ְּבֵביֶת֙ ְוִדַּבְרָּת֖ ָּב֑

י&׃ (ס) & ּוִבְׁשָעֶרֽ ת ֵּביֶת֖ ֹ֥ ם ַעל־ְמזּוז ין ֵעיֶנֽי&׃ (ט) ּוְכַתְבָּת֛ ת ֵּב֥ ֹ֖ ְוָה֥יּו ְלטָֹטפ

אבודרהם, סדר תפילות החול, קריאת שמע וברכותיה כ״ג ב.
(כג) גרסינן בפסחים בפ' מקום שנהגו, מאי טעמא מוספינן בשכמל"ו?

 דא"ר שמעון בן פזי: ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא 
אתכם באחרית הימים, וכתיב הקבצו ושמעו וגומ' בקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין 
ונסתלקה ממנו שכינה, אמר חס ושלום שמא יש במטתי פסול כאברהם שיצא ממנו 

ישמעאל וכיצחק שיצא ממנו עשו, אמרו לו שמע ישראל פי' אבינו ה' אלקינו ה' אחד 
כשם שאין בלבך אלא אחד כן אין בלבנו אלא אחד, פתח הזקן ואמ' ברוך שם כבוד 

מלכותו לעולם ועד, פי' וזהו אמרו פעם שנית ושמעו אל ישראל אביכם כלומר מאמר זה 
שהוא ברוך שם כבוד מלכותו יהא קבלה בידכם, וענו כלם ואמרו כן.

 
 אמרי רבנן היכי נעביד? נמריה -- לא אמריה משה. לא נמריה -- אמריה יעקב. התקינו 

שיהו אומר אותו בחשאי.
 

 ואמרינן באלה הדברים רבה למה ישראל אומרים בשכמל"ו בלחש בשעה שעלה משה 
למרום גנבו מן המלאכים ולמדו לישראל, א"ר שמואל בר נחמני לבן בתו של מלך 

שהיתה לו בת בתולה והיתה רואה בגדים נאים ואומרת לו קח לי הבגדים הללו והיה 
לוקח לה, פעם אחת נכנס לפלטרין של מלך וראה קוזמירון של מטרונה שם, פירוש בגד 
נאה וחשוב, מה עשה גנב אותו ובא ונתנו לבתו התחיל מצוה אותה ואומר לה כל הבגדים 
שלקחתי לך לבוש אותם בפרהסיא אבל קוזמירון זה גנוב הוא אל תלבשי אותו אלא מן 

הדלת ולפנים, כך אמר משה לישראל כל המצות שנתתי לכם ממה שקבלתי מהב"ה אבל 
השם הזה שאני נותן לכם הוא ממה ששמעתי ממלאכי השרת שבו הם משבחים להב"ה 
ונטלתי אותו מהם לכך תהיו אומרים אותו בלחישה, ולמה אומרים אותו ביום הכפורים 
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בפרהסיא לפי שהם כמלאכים לובשים לבנים ולא אוכלים ולא שותין ואין בהם לא חטא 
ולא עון. ואומר במדרש כשאמר יעקב לבניו שמא יש במטתי פסול אמרו לו בניו אין קץ 

בשמותינו ועל כן לא זכינו לידע את הקץ וגם חט אין בשמותינו.

שמות ג׳:י׳-י״ב ג.
אֶמר מֶֹׁש֙ה  ֹ֤ יִם׃ (יא) ַוּי ל ִמִּמְצָרֽ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖ ה ְוהֹוֵצ֛א ֶאת־ַעִּמ֥ ֹ֑ ה ְוֶאְֽׁשָלֲח֖& ֶאל־ַּפְרע ה ְלָכ֔ (י) ְוַעָּת֣
ֹ֙אֶמ֙ר  יִם׃ (יב) ַוּי ל ִמִּמְצָרֽ יא ֶאת־ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ י אֹוִצ֛ ה ְוִכ֥ ֹ֑ Y ֶאל־ַּפְרע י ֵאֵל֖ ִכי ִּכ֥ ֹ֔ י ָאנ ים ִמ֣ ֱא7ִק֔ ֶאל־ָה֣

יִם ַּתַֽעְבדּו֙ן  י& ְּבהֹוִצֽיֲא֤& ֶאת־ָהָע֙ם ִמִּמְצַר֔ י ְׁשַלְחִּת֑ י ָאנִֹכ֖ Y ְוזֶה־ְּל֣& ָה֔אֹות ִּכ֥ ִּכֽי־ֶאְֽהֶי֣ה ִעָּמ֔
ר ַהֶּזֽה׃ ל ָהָה֥ ים ַע֖ ֱא7ִק֔ ֶאת־ָה֣

רש"י על שמות ג׳:י׳-י״ב ד.

(י) ועתה לכה ואשלחך אל פרעה. ְוִאם ּתֹאַמר ַמה ּתֹוִעיל? והוצא את עמי. יֹוִעילּו 
ְּדָבֶרי& ְותֹוִציֵאם ִמָּׁשם:

 
(יא) מי אנכי. ָמה ֲאנִי ָחׁשּוב ְלַדֵּבר ִעם ַהְּמָלִכים? וכי אוציא את בני ישראל. ְוַאף ִאם 

ָחׁשּוב ֲאנִי, ַמה ּזָכּו יְִׂשָרֵאל ֶׁשּיֵָעֶׂשה ָלֶהם נֵס ְואֹוִציֵאם ִמִּמְצָריִם?:
 

(יב) ויאמר כי אהיה עמך. ֱהִׁשיבֹו ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון; ֶׁשָאַמְרָּת ִמי ָאנִֹכי 
ִּכי ֵאֵלY ֶאל ַּפְרעֹה – 7א ֶׁשְּל& ִהיא ִּכי ִאם ִמֶּׁשִּלי, ִּכי ֶאְהיֶה ִעָּמY – וזה ַהַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיָת 
ַּבְּסנֶה לך האות כי אנכי שלחתיך, ּוְכַדאי ֲאנִי ְלַהִּציל, ַּכֲאֶׁשר ָרִאיָת ַהְּסנֶה עֹוֶשה ְׁשִליחּוִתי 

ְוֵאינֶּנּו ֻאָּכל, ַּכY ֵּתֵלY ִּבְׁשִליחּוִתי ְוֵאינְ& נִּזֹוק; ְוֶׁשָּׁשַאְלָּת ַמה ּזְכּות יֵׁש ְליְִׂשָרֵאל ֶׁשּיְֵצאּו 
ִמִּמְצַריִם? ָּדָבר ָּגדֹול יֵׁש ִלי ַעל הֹוָצָאה זּו, ֶׁשֲהֵרי ֲעִתיִדים ְלַקֵּבל ַהּתֹוָרה ַעל ָהָהר ַהּזֶה ְלסֹוף 
ג' ֳחָדִׁשים ֶׁשּיְֵצאּו ִמִּמְצָריִם.  ָּד"ַא: כי אהיה עמך, וזה ֶׁשַּתְצִליַח ִּבְׁשִליחּוְת& לך האות ַעל 

ַהְבָטָחה ַאֶחֶרת, ֶׁשֲאנִי ַמְבִטיֲח& ֶׁשְּכֶׁשּתֹוִציֵאם ִמִּמְצַריִם ַּתַעְבדּון אֹוִתי ַעל ָהָהר ַהּזֶה, 
ֶׁשְּתַקְּבלּו ַהּתֹוָרה ָעָליו, ְוִהיא ַהּזְכּות ָהעֹוֶמֶדת ְליְִׂשָרֵאל. ְודּוגְַמת ָלׁשֹון זֶה ָמִצינּו: "ְוזֶה ְּל& 
ָהאֹות ָאכֹול ַהָּׁשנָה ָסִפיַח ְוגֹו'" (ישעיהו ל"ז), ַמָּפַלת ַסנְֵחִריב ִּתְהיֶה ְל& אֹות ַעל ַהְבָטָחה 

ַאֶחֶרת, ֶׁשַאְרְצֶכם ֲחֵרָבה ִמֵּפרֹות ַוֲאנִי ֲאָבֵרY ַהְּסִפיִחים:

משנה תורה, הלכות יסודי התורה ח׳:א׳ ה.
(א) מֶׁשה ַרֵּבנּו Mא ֶהֱאִמינּו ּבֹו יְִׂשָרֵאל ִמְּפנֵי ָהאֹותֹות ֶׁשָעָׂשה. ֶׁשַהַּמֲאִמין ַעל ִּפי 

ָהאֹותֹות יֵׁש ְּבִלּבֹו ּדִֹפי ֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשּיֲַעֶׂשה ָהאֹות ְּבָלט ְוִכּשּׁוף. ֶאָּלא ָּכל ָהאֹותֹות ֶׁשָעָׂשה 
מֶׁשה ַּבִּמְדָּבר ְלִפי ַהּצֶֹרW ֲעָׂשָאם. Mא ְלָהִביא ְרָאיָה ַעל ַהּנְבּוָאה. ָהיָה ָצִריY ְלַהְׁשִקיעַ ֶאת 
ַהִּמְצִרּיִים ָקַרע ֶאת ַהּיָם ְוִהְצִליָלן ְּבתֹוכֹו. ָצַרְכנּו ְלָמזֹון הֹוִריד ָלנּו ֶאת ַהָּמן. ָצְמאּו ָּבַקע ָלֶהן 

ֶאת ָהֶאֶבן. ָּכְפרּו ּבֹו ֲעַדת קַֹרח ָּבְלָעה אֹוָתן ָהָאֶרץ. ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל ָהאֹותֹות. ּוַבֶּמה ֶהֱאִמינּו ּבֹו. 
ְּבַמֲעַמד ַהר ִסינַי ֶׁשֵעינֵינּו ָראּו ְוMא זָר ְוָאזְנֵינּו ָׁשְמעּו ְוMא ַאֵחר ָהֵאׁש ְוַהּקֹולֹות 

ְוַהַּלִּפיִדים ְוהּוא נִַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ְוַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו ְוָאנּו ׁשֹוְמִעים מֶׁשה מֶׁשה ֵלW ֱאמֹר 
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ָלֶהן ָּכW ְוָכW. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר (דברים ה ד) "ָּפנִים ְּבָפנִים ִּדֶּבר ה' ִעָּמֶכם". ְונֱֶאַמר (דברים ה ג) 
"7א ֶאת ֲאבֵֹתינּו ָּכַרת ה' ֶאת ַהְּבִרית ַהּזֹאת". ּוִמּנַיִן ֶׁשַּמֲעַמד ַהר ִסינַי ְלַבּדֹו ִהיא ָהְרָאיָה 

ִלנְבּוָאתֹו ֶׁשִהיא ֱאֶמת ֶׁשֵאין ּבֹו ּדִֹפי ֶׁשּנֱֶאַמר (שמות יט ט) "ִהּנֵה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶלי& ְּבַעב ֶהָענָן 
ַּבֲעבּור יְִׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמY ְוגַם ְּב& יֲַאִמינּו ְלעֹוָלם". ִמְכַלל ֶׁשּקֶֹדם ָּדָבר זֶה 7א ֶהֱאִמינּו 

ּבֹו נֱֶאָמנּות ֶׁשִהיא עֹוֶמֶדת ְלעֹוָלם ֶאָּלא נֱֶאָמנּות ֶׁשּיֵׁש ַאֲחֶריָה ִהְרהּור ּוַמֲחָׁשָבה: 

במדבר כ׳:ט״ז ו.
יר ְקֵצ֥ה  ׁש ִע֖ יִם ְוִהּנֵ֙ה ֲאַנְ֣חנּו ְבָקֵד֔ נּו ִמִּמְצָר֑ Y ַוּיִֹצֵא֖ נּו ַוּיְִׁשַל֣ח ַמְלָא֔ ע קֵֹל֔ ק ֶאל־ה' ַוּיְִׁשַמ֣ (טז) ַוּנְִצַע֤

גְבּוֶלֽ&׃

רש"י על במדבר כ׳:ט״ז ז.

מלאך. זה משה מכאן שהנביאים קרואים מלאכים ואומר (ד"ה־ב לו, טז) ויהיו מלעיבים 
במלאכי האלקים (תנחומא ויקרא א): 

בראשית ל״ב:ד׳ ח.
ה ֱאֽדֹום׃ יר ְׂשֵד֥ ְרָצה ֵׂשִע֖ יו ַא֥ ו ָאִח֑ יו ֶאל־ֵעָׂש֖ ב ַמְלָאִכי֙ם ְלָפנָ֔ ֹ֤ ח יֲַעק (ד) ַוּיְִׁשַל֨

רש"י על בראשית ל״ב:ד׳ ט.
(א) וישלח יעקב מלאכים ַמְלָאִכים ַמָּמׁש (בראשית רבה):

במדבר י״ב:ח׳ י.
י  ר ְּבַעְבִּד֥ ם ְלַדֵּב֖ יט ּוַמּ֙דּוַע֙ 7֣א יְֵראֶת֔ ת ּוְתֻמַנ֥ת ה' יִַּב֑ ֹ֔ ה ֲאַדֶּבר־ּ֗בֹו ּוַמְרֶא֙ה ְו7֣א ְבִחיד ה ֶאל־ֶּפ֞ (ח) ֶּפ֣

ְבמֶֹׁשֽה׃

רבנו בחיי, במדבר ל״ב:כ״ז יא.

(א) כאשר אדוני דובר. וכתיב את אשר דבר ה' אל עבדיך כן נעשה, כלומר כי דברי 
משה הם דברי ה', כי הוא כלי לרוח הקדש מוכן לנבואה בכל עת ובכל שעה, ודבריו 

דברי השם הם. או אולי שקראו את משה בשמו של מלך, כי כן נקרא במקום אחר 
בשמו, והוא שדרשו רז"ל (שמות לג) והיה כל מבקש ה', מבקש משה אין כתיב כאן אלא 

מבקש ה', כי הדבק נקרא על שם מי שהוא דבק בו, ומטעם זה נקראו הנביאים 
והמלאכים בשם המיוחד בכמה פסוקים מן התורה, וכבר הזכרתי זה פעמים.

"וַּיֹוצִאֵנּו ה' מִּמִצְַריִם ּבְיָד חֲזָָקה ּובִזְֹרעַ נְטּויָה ּובְמָֹרא ּגָֹדל, ּובְאֹתֹות 
ּובְמֹפְתִים." (דברים כו)

יב.
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"וַּיֹוצִאֵנּו ה' מִמִצְַריִם" - ֹלא עַל יְֵדי מַלְאְָ, וְֹלא עַל יְֵדי שָָׂרף, וְֹלא עַל יְֵדי שָׁלִיחַ, 
אֶּלָא הַָקּדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא ּבִכְבֹודֹו ּובְעַצְמֹו, שֶׁנֶּאֱמַר: "ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם ַּבַּליְָלה ַהּזֶה, 
ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה, ּוְבָכל ֱא7ֵקי ִמְצַריִם ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים, ֲאנִי ה'":

Wא ַמְלָאMְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַריִם ַּבַּליְָלה ַהּזֶה" - ֲאנִי ְו"
"ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם" - ֲאנִי ְו7א ָׂשָרף

"ּוְבָכל ֱא7ֵקי ִמְצַריִם ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים" - ֲאנִי ו7א ַהָּשִּליַח
"ֲאנִי ה'" - ֲאנִי הּוא ו7א ַאֵחר.

מנצפ״ך אותיות גאולה יג.

שמות ג׳:י״ח יד.

י  ם ֵאָלי֙ו ה' ֱא7ֵק֤ יִם ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶלY ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ י יְִׂשָרֵא֜ & ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוזְִקנֵ֨ (יח) ְוָׁשְמ֖עּו ְלקֶֹל֑
ינּו׃ ה ַלֽה' ֱא7ֵקֽ ר ְונִזְְּבָח֖ ֶרY ְׁש7ֶׁ֤שת יִָמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ א ֶּד֣ ה ֵנֲֽלָכה־ּנָ֞ ינּו ְוַעָּת֗ ה ָעֵל֔ ָהִֽעְבִרּיִי֙ם נְִקָר֣

רש"י על שמות ג׳:י״ח טו.
(א) ושמעו לקלך. ִמֵּכיָון ֶׁשּתֹאַמר ָלֶהם ָלׁשֹון זֶה, יְִׁשְמעּו ְלקֹוֶל], ֶׁשְּכָבר ִסיָמן זֶה ָמסּור 

ְּביָָדם ִמּיֲַעקֹב ּוִמּיֹוֵסף, ֶׁשְּבָלׁשֹון זֶה ֵהם נְִגָאִלים, יֲַעקֹב ָאַמר ָלֶהם "ֵואMִקים ָּפקֹוד יְִפקֹוד 
ֶאְתֶכם" (בראשית נ'), יֹוֵסף ָאַמר ָלֶהם "ָּפקֹד יְִפקֹד ֱא7ִקים ֶאְתֶכם" (שם):

גור אריה על שמות ג׳:י״ח טז.
(א) סימן זה מסור בידם וכו'. ...

אמנם נראה לי שהסימן אשר נמסר בידם היה שבזה הלשון יהיו נגאלים, ומשה רבינו 
עליו השלום לא היה מתיירא עתה שלא יהיו מאמינים לו - רק שלא ישמעו בקולו, 
כלומר שלא יהיו שומעים אל דבריו כלל, ויחשבו אותו מכזב ולא יתנו לב להתבונן 
בדבריו, ולא יבאו אל האמת. עכשיו שאמר להם "פקד פקדתי", הוא הסימן המסור 
בידם, הרי יהיו שומעים לו, ולכל הפחות יתנו לב להתבונן בדבריו, דהא יש סימן. 

 
...ומצאתי בפרקי ר"א (פמ"ח) כי ישראל נגאלים בפ"א שהוא מאותיות מנצפ"ך 

שהוא כפולים, וכולם משמשים גאולה אחת. ובאות פ"א מן מנצפ"ך נגאלו 
ממצרים, ובשאר אותיות מנצפ"ך לגאולות אחרות. ולפיכך התחיל משה לאמר 

"פקד פקדתי" להורות על פ"א מאותיות מנצפ"ך.
 

ונראה לפרש כי כ"ב אותיות אלפא ביתא בהם ברא הקב"ה את העולם, כאשר אמר 
בספר יצירה (פ"ב מ"ב), ותמצא כי האותיות כ"ב, ויש עוד מנצפ"ך שהם יותר גדולים 
מן כל כ"ב אותיות. ולפיכך סדר חמש אותיות באלפא ביתא דאי"ק בכ"ר בסוף הא"ב. 
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והך' פשוטה הוא חמש מאות, והמ' - ו' מאות, וכן הנו"ן - ז' מאות, ף' - ח' מאות, הצדי' 
פשוטה - ט' מאות. מזה תראה כי הם על כל האותיות. והטעם מפני שכלם נקראים 

פשוטים, והמ"ם היא סתומה, שהפשוט והסתום הוא יותר במדריגה. וזהו הטעם שלא 
ישמשו אלו האותיות רק בסוף התיבה שאין אות אחריו, בעבור מדריגת ועליונות 

הפשוטים שלא יבוא שום דבר אחריו. וכמו שברא העולם בכ"ב אותיות, כך ברא ופעל 
הגאולה באותיות מנצפ"ך, כי הגאולה יותר עליון במעלה מענין העולם הזה. ולכך 

הגאולות הם באותיות מנצפ"ך שהם אחר אלפא ביתא שבהם ברא העולם. ואף על גב 
שכאן אין פ"א פשוטה, כפל הפאי"ן "פקוד פקדתי" מורה על כפל פיא"ן - כפופה 

ופשוטה, רק שאין הפ"א הפשוטה משמש בתחלת המלה כי אם בסוף, ולכך כפל 
הפיא"ן מורה פשוטה וכפופה, וזהו טעם המדרש הזה:...

ֲהַדַרן ַעָלY ַמֶּסֶכת [שם המסכת] ְוֲהַדַרך ֲעָלן, ֲדֲעֵתן ֲעֵלך ַמֶּסֶכת [שם המסכת] וֲדֲעֵתך ַעָלן. ָלא נִֽתנֵַׁשי ִמינYָ ַמֶּסֶכת [שם 
המסכת] ְו7א ִּתֽתנִַׁשי ִמינַן, ָלא ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְו7א ְּבָעְלָמא ְדַָאֵתי. (ג פעמים) 

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי] אלוקינו ואלוקי ַאבֹוֵתינּו ֶׁשְתֵהא ּתֹוַרְת] אּוַמנֵֻתנּו ָּבעֹוָלם ַהזֶה וְתֵהא ִעָמנּו לעֹוָלם ַהָּבא. ַחנִינָא ַּבר 
ַּפָּפא, ַרִמי ַּבר ַּפָּפא, נְַחָמן ַּבר ַּפָּפא, ַאַחאי ַּבר ַּפָּפא, ַאָּבא ַּבר ַּפָּפא, ַרֽפַרם ַּבר ַּפָּפא, ָרִכיש ַּבר ַּפָּפא, סֹוְרָחב ַּבר ַּפָּפא, 

ַאָדא ַּבר ַּפָּפא, ָדרֹו ַּבר ַּפָּפא. 
ַהֲעֵרב נָא ה' ֱא7קינּו, ֶאת ִּדְבֵרי ּתֹוָרְת& ְּבִפינּו ּוִפיִפּיֹות ַעְּמ& ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ְונְִהיֶה ֲאנְַחנּו ּכּוָלנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמ& ֵּבית 

יְִׂשָרֵאל, ּכּוָלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ& ְולֹוְמֵדי ּתֹוָרְת& ֵמאֹיְַבי, ְּתַחְּכֵמנִי ִמְצֹוֶת&: ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי. יְִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי&, ְלַמַען, 7א 

ֵאבֹוׁש. ְלעֹוָלם, 7א ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי&: ִּכי ָבם, ִחּיִיָתנִי. ָּברּוY ַאָּתה ה' ַלֽמֵדנִי ֻחֶּקי&. ָאֵמן ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד. 

מֹוִדים ֲאנְַחנּו ְּלָפנֶי& ה' אלוקינו ואלוקי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּשְּמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְו7א ַׂשְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות. 

ֶשָׁאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים ָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים. ָאנּו ֲעֵמִלים ְוֵהם ֲעֵמִלים. ָאנו 

ֲעֵמִלים ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאינָם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר. ָאנּו ָרִצים ְוֵהם ָרִצים. ָאנּו ָרִצים ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוֵהם ָרִצים 

 .Yִלְבֵאר ַׁשַחת. ֶׁשנֱאַמר: ְוַאָּתה ֱא7קים, ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת, ַאנְֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה, 7א יֱֶחצּו יְֵמיֶהם; ַוֲאנִי, ֶאְבַטח ָּב

יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי& ה' אלקי, ְּכֵׁשם ֶׁשֲעזַֽרַּתנִי ְלַסיֵים ַמֶּסֶכת [שם המסכת] ֵּכן ּֽתַעזְֵרנִי ְלַהְתִחיל ַמֶּסְכּתֹות ּוֽסָפִרים ַאֵחִרים 

ּוְלַסיֵיָמם, ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵם ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרְת& ְבַּאֲהָבה ּוזְכּות ּכֹל ַהָתנִָאים ְוָאמֹוָרִאים ּוַּתְלִמיֵדי 

ֲחָכִמים יֲַעמֹוד ִלי ּוְלזְַרִעי ֶׁש7א ָּתמּוש ַהּתֹוָרה ִמֽפי ּוִמִפי זְַרִעי ָעד עֹוָלם. ַויְִתַקיֵים ִּבי ְּבִהְתַהֶּלְכ&, ַּתנְֶחה אְֹת&, ְּבָׁשְכְּב&, ִּתְׁשמֹר 

ָעֶלי&, ַוֲהִקיצֹוָת, ִהיא ְתִׂשיֶח&. ִּכי ִבי, יְִרּבּו יֶָמי&, ְויֹוִסיפּו ְּל&, ְׁשנֹות ַחּיִים. אֶֹרY יִָמים, ִּביִמינָּה, ִּבְׂשמֹאָלּה, עֶֹׁשר ְוָכבֹוד. ה' | 

עֹז, ְלַעּמֹו יִֵּתן; ה' | יְָבֵרY ֶאת ַעּמֹו ַבָּשּלֹום. 

יז.
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