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  פפררששתת  ההממןן
 חכמינו ז"ל אמרו: כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לא תחסר לו פרנסה. ולפני אמירת הפרשה אומרים את היהי רצון.

 ומותר לומר פרשת המן אפילו בשבת, אלא שאת התפלות על הפרנסה לא יאמר בשבת.

םם,,  ווככןן  יידדוועע  ווממפפווררססםם  בבייןן   ססגגווללהה  ממייווחחדדתת  ללפפררננססהה  בבררווחחהה  ממיי  ההררהה״״קק  ררבביי  ממננחחםם  ממננדדלל  ממררממייננוובב  זזצצווקק״״לל  זזייעע״״אא    בבששםם  ההקקדדממוונִנִ
  .ייםם  בבוו  אאתת  פפררששתת  בבששללחח  ))ששננײײםם  ממקקרראא  וואאחחדד  תתררגגווםם((  ללווממרר  פפררששתת  ההממןןההחחססיידדייםם,,  בבייווםם  ששללייששיי  בבששבבתת  בבששללחח  ששקקוורראא

ת ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹותֵ  ת ַאְנֵשי ֵביִתי ִבְכָלָלם. ְבנַּחַּ ְרָנסַּ ְרָנָסִתי ּופַּ ְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ּופַּ ְרָנָסה ְלָכל עַּ ְזִמין פַּ ינּו ֶשתַּ
ֲעבֹוד ֲעבֹוָדֶתָך ְוִלְלמֹוד תֹוָר  ל לַּ ר ְבָכבֹוד ְוֹלא ְבִבּזּוי ְבֶהֵתר ְוֹלא ְבִאּסּור ְכֵדי ֶשּנּוכַּ עַּ ִמְדָבר ֶתָך כְ ְוֹלא ְבצַּ ֲאבֹוֵתינּו ָמן בַּ ְנָת לַּ מֹו ֶשזַּ

ֲעָרָבה:  ְבֶאֶרץ ִצָיה וַּ

אֶמר ְיָי ֶאל מֶשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן הַ  ָשָמִים ַויֹּ
מוֹּ ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו הֲ  ם ְביוֹּ יללל ְְ ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדַבר יוֹּ

א: ָרִתי ִאם לֹּ  ְבתוֹּ

ה ָהא ֲאָנא ָמֵחית ְלכֹון ַוֲאַמר ְיָי    ְלֹמשֶׁ
ַלְחָמא ִמן ְשַמָיא ְוִיְפקּון ַעָמא ְוִיְלְקטּון 

ִפְתַגם יֹום ְביֹוֵמיּה ְבִדיל ַדֲאַנִסּנּון 
 ַהְיָהכּון ְבאֹוַרְיִתי ִאם ָלא:

ת ֲאֶשר ָיִביא ִכינּו אל ם ַהִשִשי ְוהל ה ּו ְוָהָיה ִמְשנֶ ְוָהָיה ַביוֹּ
ם:ַעל  ם יוֹּ  ֲאֶשר ִיְלְקטּו יוֹּ

ִויֵהי ְביֹוָמא ְשִתיָתָאה ִויַתְקנּון ָית   
ְדַיְיתּון ִויֵהי ַעל ַחד ְתֵרין ַעל ְדִיְלְקטּון 

 יֹום יֹום:

ל ֶעֶרב ן ֶאל ָכל ְבנלי ִיְשָראל ִויַדְעֶתם  ַויֹּאֶמר מֶשה ְוַאֲהרֹּ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ִציא ֶאְתֶכם מל  ִכי ְיָי הוֹּ

ה ְוַאֲהֹרן ְלָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל    ַוֲאַמר ֹמשֶׁ
ְבַרְמָשא ְוִתְדעּון ֲאֵרי ְיָי ַאֵפיק ָיְתכֹון 

 ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים:

תל  ד ְיָי ְבָשְמעוֹּ ֶאת ְתֻלּנֹּ ֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְכבוֹּ יֶכם ַעל ְיָי ּובֹּ
ינּו:  ְוַנְחנּו ָמה ִכי ַתִלינּו ָעלל

ֱחזּון ָית ְיָקָרא ַדְיָי ַכד  ּוְבַצְפָרא   ְותֶׁ
ְרֲעמּוְתכֹון ַעל  ְשִמיַע )ֳקָדמֹוִהי( ָית תֻּ

ֵמיְמָרא ַדְיָי ְוַנְחָנא ָמה ֲאֵרי ַאְתַרַעְמתּון 
 ֲעָלָנא:

ת ְיָי ָלֶכם ָבֶעֶרב ָבָשר לֶ  ל ְוֶלֶחם ַויֹּאֶמר מֶשה ְבתל ֱאכֹּ
ַע ְיָי ֶאת  ַע ִבְשמֹּ ֶקר ִלְשבֹּ יֶכם ֲאֶשר ַאתֶ ַבבֹּ תל ם ְתֻלּנֹּ

יֶכם ִכי תל ינּו ְתֻלּנֹּ א ָעלל  ַעל ְיָי: ַמִליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה לֹּ

ה ִבְדִיַתן ְיָי ְלכֹון ְבַרְמָשא    ַוֲאַמר ֹמשֶׁ
ִבְסָרא ְלֵמיַכל ְוַלְחָמא ְבַצְפָרא ְלִמְסַבע 

ְרֲעמּוְתכֹון ִדי  ְבִדְשִמיַען ֳקָדם ְיָי ָית תֻּ
ַאתּון ִמְתַרֲעִמין ֲעלֹוִהי ְוַנְחָנא ָמא ָלא 
ָלֵהן ַעל ֵמיְמָרא  ְרֲעמּוְתכֹון אֶׁ ֲעָלָנא תֻּ

 ַדְיָי:
ר ֶאל ָכל ֲעַדת בְ  ן ֱאמֹּ ל נלי ִיְשָראל ַויֹּאֶמר מֶשה ֶאל ַאֲהרֹּ

יֶכם: תל ת ְתֻלּנֹּ  ִקְרבּו ִלְפנלי ְיָי ִכי ָשַמע אל

ה ְלַאֲהֹרן ֱאמַ    ר ְלָכל ְכִנְשָתא ַוֲאַמר ֹמשֶׁ
ִדְבֵני ִיְשָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם ְיָי ֲאֵרי 
ְרֲעמּוְתכֹון:  ְשִמיַען ֳקָדמֹוִהי ָית תֻּ

ל ן ֶאל ָכל ֲעַדת ְבנלי ִיְשָראל ר ַאֲהרֹּ ַוִיְפנּו ֶאל  ַוְיִהי ְכַדבל
ד ְיָי ִנְרָאה ֶבָעָנן:  ַהִמְדָבר ְוִהּנלה ְכבוֹּ

יל ַאֲהֹרן ִעם ָכל ְכִנְשָתא ַוֲהָוה ַכד ַמלִ   
ִדְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִאְתְפִניּו ְלַמְדְבָרא ְוָהא 

 ְיָקָרא ַדְיָי ִאְתְגִלי ַבֲעָנָנא:

ר: אמֹּ ר ְיָי ֶאל מֶשה לל ה ְלֵמיָמר:   ַוְיַדבל  ּוַמִליל ְיָי ִעם ֹמשֶׁ

ר אֲ  ל ַדבל ת ְבנלי ִיְשָראל ר בל ָשַמְעִתי ֶאת ְתלּוּנֹּ אמֹּ ֶהם לל ין לל
ֶקר ִתְשְבעּו לָ  אְכלּו ָבָשר ּוַבבֹּ ֶחם ִויַדְעֶתם ָהַעְרַבִים תֹּ

יֶכם: הל  ִכי ֲאִני ְיָי ֱאלֹּ

ְרֲעַמת ְבֵני ִיְשָרֵאל    ְשִמיַע ֳקָדַמי ָית תֻּ
ַמֵליל ִעְמהֹון ְלֵמיַמר ֵבין ִשְמַשָיא 

עּון ַלְחָמא ֵתיְכלּון ִבְסָרא ּוְבַצְפָרא ִתְשבְ 
 ְוִתְדעּון ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ֱאָלָהכֹון:

    

C’est une Ségoula ancestrale pour la Parnassa de lire le Mardi de Parachat Béchala’h, c’est à dire 
le Mardi 31 Janvier 2023, le texte dans la Torah qui parle de la “Manne”.
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ֶקר  ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַתַעל ַהְשָלו ַוְתַכס ֶאת ַהַמֲחֶנה ּוַבבֹּ
 ָהְיָתה ִשְכַבת ַהָטל ָסִביב ַלַמֲחֶנה:

ַוֲהָוה ְבַרְמָשא ּוְסֵליַקת ְסָליו ַוֲחַפת ָית   
ְנָחַתת ַטָלא ַמְשִריָתא ּוְבַצְפָרא ֲהַות 

 ְסחֹור ְסחֹור ְלַמְשִריָתא:

ְמֻחְסָפס  ַוַתַעל ִשְכַבת ַהָטל ְוִהּנלה ַעל ְפנלי ַהִמְדָבר ַדק
ר ַעל ָהָאֶרץ:  ַדק ַכְכפֹּ

ּוְסֵליַקת ְנָחַתת ַטָלא ְוָהא ַעל ַאֵפי   
ַמְדְבָרא ַדְעַדק ְמַקַלף ַדְעַדק ְכִגיר 

 ְרָעא:ִכְגִליָדא ַעל ַא

ל ַויֹּאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו מָ  א ן הּוא ִכי לֹּ ַוִיְראּו ְבנלי ִיְשָראל
ֶהם הּוא ַהֶלֶחם אֲ  ן ֶשר ָנתַ ָיְדעּו ַמה הּוא ַויֹּאֶמר מֶשה ֲאלל

 ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה:

ַוֲחזֹו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוֲאָמרּו ְגַבר ַלֲאחּוִהי   
ּו ָמה הּוא ַוֲאַמר ַמָּנא הּוא ֲאֵרי ָלא ְיָדע

ה ְלהֹון הּוא ַלְחָמא ִדיַהב ְיָי ְלכֹון  ֹמשֶׁ
 ְלֵמיָכל:

ֶמר ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ִלְקטּו ִמֶמּנּו ִאיש ְלפִ  י ָאְכלוֹּ עֹּ
יֶכם ִאיש ַלֲאֶשר בְ  תל ֶלת ִמְסַפר ַנְפשֹּ  :ָאֳהלוֹּ ִתָקחּוַלֻגְלגֹּ

יד ְיָי ְלקּוטּו ִמֵּניּה ֵדין ִפְתָגָמא ִדי ַפִק   
ְלַגְלָתא  ְמָרא ְלגֻּ ְגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה עֻּ
ִמְנַין ַנְפָשֵתיכֹון ְגַבר ְלִדי ְבַמְשְכֵניּה 

 ִתְסבּון:
ל ַוִיְלְקטּו ַהַמְרֶבה וְ  ן ְבנלי ִיְשָראל ּוְלָקטּו ְדַאְסֵגי ַוֲעָבדּו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל    ַהַמְמִעיט:ַוַיֲעשּו כל

 ּוְדַאְזֵער:
א ֶהְעִדיף ַהַמְרֶבה ְוַהַמְמִעיט ֶמר ְולֹּ דּו ָבעֹּ א  ַוָימֹּ לֹּ

 ֶהְחִסיר ִאיש ְלִפי ָאְכלוֹּ ָלָקטּו:

ְמָרא ְוָלא אֹוַתר ְדַאְסֵגי    ּוְכלֹו ְבעֻּ
ּוְדַאְזֵער ָלא ַחִסיר ְגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה 

 ְלָקטּו:

ר ִמֶמּנּו ַעד בֹּ ַויֹּאֶמר משֶ  תל ֶהם ִאיש ַאל יוֹּ ה ְלהֹון ֱאַנש ָלא ַיְשַאר ִמֵּניּה    ֶקר:ה ֲאלל ַוֲאַמר ֹמשֶׁ
 ַעד ַצְפָרא:

ִתרּו ֲאָנִשים ִמֶמּנּו א ָשְמעּו ֶאל מֶשה ַויוֹּ ֶקר ַויָ ְולֹּ ם רֻ  ַעד בֹּ
ֶהם מֶשה: ף ֲעלל ָלִעים ַוִיְבַאש ַוִיְקצֹּ  תוֹּ

ה ְוַאְשָארּו גְֻּבַרָיא ְוָלא ַקבִ    ילּו ִמן ֹמשֶׁ
ִמֵּניּה ַעד ַצְפָרא ּוְרֵחש ִריֲחָשא ּוְסִרי 

ה:  ּוְרֵגז ֲעֵליהֹון ֹמשֶׁ

ֶקר ִאיש ְכִפי ָאְכלוֹּ וְ  ֶקר ַבבֹּ תוֹּ ַבבֹּ  ֶמשַחם ַהשֶ ַוִיְלְקטּו אֹּ
 ְוָנָמס:

ּוְלָקטּו ָיֵתיּה ִבְצַפר ִבְצָפר ְגַבר ְלפּום   
יְכֵליּה ּוָמה ְדִמְשָתַאר ִמֵּניּה ַעל ַאֵפי מֵ 

 ַחְקָלא ַכד ֲחָמא ֲעלֹוִהי ִשְמָשא ָפָשר:

ם ַהִשִשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְשֶנה ְשנל  ֶמר ָלֶאָחדַוְיִהי ַביוֹּ  י ָהעֹּ
ָדה ַוַיִגידּו ְלמֶשה: י ָהעל אּו ָכל ְנִשיאל  ַוָיבֹּ

ְשִתיָאָתָאה ְלָקטּו ַלְחָמא ַוֲהָוה ְביֹוָמא   
ְמִרין ְלַחד ְוֲאתֹו ָכל  ַעל ַחד ְתֵרין ְתֵרין עֻּ

ה:  ַרְבְרֵבי ְכִנְשָתא ְוַחִּויאּו ְלֹמשֶׁ

ן שַ  ֶהם הּוא ֲאֶשר ִדֶבר ְיָי ַשָבתוֹּ ֶדשַויֹּאֶמר ֲאלל  ְייָ  לַ ַבת קֹּ
ת ֲאֶשר  פּו ְואל אפּו אל ת ֲאֶשר תֹּ לָמָחר אל ת ְתַבְשלּו ַבשל ּו ְואל

ֶקר ף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְשֶמֶרת ַעד ַהבֹּ דל  :ָכל ָהעֹּ

ַוֲאַמר ְלהֹון הּוא ִדי ַמִליל ְיָי ְשָבָתא   
ְשַבת קּוְדָשא ֳקָדם ְיָי ְמָחר ָית ִדי ַאתּון 

ֲעִתיִדין ְלֵמָפא ֱאפֹו ְוָית ִדי ַאתּון 
ילּו ְוָית ָכל מֹוָתָרא ֲעִתיִדין ְלַבָשָלא ַבִש 

 ַאְצָנעּו ְלכֹון ְלַמְטַרת ַעד ַצְפָרא:

ֶקר ַכֲאֶשר ִצָּוה מֶשה וְ  תוֹּ ַעד ַהבֹּ א ִהְבִאיש ַוַיִּניחּו אֹּ לֹּ
: א ָהְיָתה בוֹּ  ְוִרָמה לֹּ

ְוַאְצָנעּו ָיֵתיּה ַעד ַצְפָרא ְכָמא ִדַפִקיד   
ה ְוָלא ְסִרי ְוִריֲחָשא ָלא הֲ   ָוה ֵביּה:ֹמשֶׁ

ם לַ  ם ִכי ַשָבת ַהיוֹּ אַויֹּאֶמר מֶשה ִאְכֻלהּו ַהיוֹּ  ְיָי ַהיוֹּם לֹּ
 ִתְמָצֻאהּו ַבָשֶדה:

ה ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי    ַוֲאַמר ֹמשֶׁ
ַשְבָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם ְיָי יֹוָמא ֵדין ָלא 

ֵּניּה ְבַחְקָלא:  ַתְשְכחֻּ

ֶשת ָיִמים ִתְלקְ  אשל ם ַהְשִביִעי ַשָבת לֹּ ֵּניּה ּוְביֹוָמא    :ִיְהֶיה בוֹּ  ֻטהּו ּוַביוֹּ ִשָתא יֹוִמין ִתְלְקטֻּ
 ְשִביָעָאה ַשְבָתא ָלא ְיֵהי ֵביּה:

א ט ְולֹּ ם ַהְשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹּ ַעָמא ַוֲהָוה ְביֹוָמא ְשִביָעָאה ְנָפקּו ִמן    ָמָצאּו: ַוְיִהי ַביוֹּ
 ְלִמְלָקט ְוָלא ַאְשָכחּו:
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ר ַאְנֶתם ִלְשמֹּ אֶמר ְיָי ֶאל מֶשה ַעד ָאָנה מל ַתי  ַויֹּ ִמְצוֹּ
ָתי: רֹּ  ְותוֹּ

ה ַעד ֵאיָמַתי ַאתּון    ַוֲאַמר ְיָי ְלֹמשֶׁ
 ְמָסְרִבין ְלִמַטר ִפקּוַדי ְואֹוָרָיָתי:

ן הּו ם ְראּו ִכי ְיָי ָנַתן ָלֶכם ַהַשָבת ַעל כל ן ָלֶכם ַביוֹּ תל א נֹּ
ָמִים ְשבּו ִאיש ַתְחָתיו ַאל א ִאיש  ַהִשִשי ֶלֶחם יוֹּ ילצל

ם ַהְשִביִעי: מוֹּ ַביוֹּ  ִמְמקֹּ

ֲחזֹו ֲאֵרי ְיָי ְיַהב ְלכֹון ַשְבָתא ַעל ֵכן הּוא   
ָיֵהב ְלכֹון ְביֹוָמא ְשִתיָתָאה ְלֵחם ְתֵרין 

ֹותֹוִהי ָלא ִיפֹוק יֹוִמין ִתיבּו ֱאַנש ְתח
 ֱאַנש ֵמַאְתֵריּה ְביֹוָמא ְשִביָעָאה:

ם ַהְשִבִעי:  ְוָנחּו ַעָמא ְביֹוָמא ְשִביָעָאה:   ַוִיְשְבתּו ָהָעם ַביוֹּ

ל ֶאת ְשמוֹּ ָמן ְוהּוא ְכֶזרַ  ית ִיְשָראל ע ַגד ָלָבן ַוִיְקְראּו בל
 ְוַטְעמוֹּ ְכַצִפיִחת ִבְדָבש:

ּוְקרֹו ֵבית ִיְשָרֵאל ָית ְשֵמיּה ָמן ְוהּוא   
ְכַבר ְזַרע ַגָדא ִחָּור ְוַטֲעֵמיּה 

 ְכִאְסְקֵריָטָון ִבְדָבש:

א הָ  ֶמר ִמֶמּנַויֹּאֶמר מֶשה ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ְמלֹּ ּו עֹּ
יֶכם ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶלֶחם אֲ  תל רֹּ ֶשר ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹּ

ִציִאי ֶאְתֶכם מל  ֶאֶרץ ֶהֱאַכְלִתי ֶאְתֶכם ַבִמְדָבר ְבהוֹּ
 ִמְצָרִים:

ה ֵדין ִפְתָגָמא ִדי ַפִקיד ְיָי    ַוֲאַמר ֹמשֶׁ
ְמָרא ִמֵּניּה ְלַמְטָרא ְלָדֵריכֹון  ְמֵלי עֻּ
ֱחזּון ָית ַלְחָמא ִדי אֹוָכִלית  ְבִדיל ְדיֶׁ

י ָיְתכֹון ָיְתכֹון ְבַמְדְבָרא ְבַאָפקּוִת 
 ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים:

ן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן שָ  א ָמה מְ ַויֹּאֶמר מֶשה ֶאל ַאֲהרֹּ לֹּ
תל  רֹּ תוֹּ ִלְפנלי ְיָי ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹּ ֶמר ָמן ְוַהַּנח אֹּ  יֶכם:ָהעֹּ

ה ְלַאֲהֹרן ַסב ְצלֹוִחית ֲחָדא    ַוֲאַמר ֹמשֶׁ
ְמָרא ָמן ְוַאְצנַ  ע ָיֵתיּה ְוַהב ַתָמן ְמֵלי עֻּ

 ֳקָדם ְיָי ְלַמְטָרא ְלָדֵריכֹון:

ן ִלְפנל  הּו ַאֲהרֹּ ֻדת ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ֶאל מֶשה ַוַיִּניחל י ָהעל
 ְלִמְשָמֶרת:

ה ְוַאְצְנֵעיּה    ְכָמא ִדי ַפִקיד ְיָי ְלֹמשֶׁ
 ַאֲהֹרן ֳקָדם ַסֲהדּוָתא ְלַמְטָרא:

ל ָאְכלּו ֶאת ַהָמן  אָ ּוְבנלי ִיְשָראל  ם ֶאלַאְרָבִעים ָשָנה ַעד בֹּ
ָאם ֶאל ְקצל  ָשֶבת ֶאת ַהָמן ָאְכלּו ַעד בֹּ ה ֶאֶרץ ֶאֶרץ נוֹּ

 ְכָנַען:

ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאָכלּו ָית ַמָּנא ַאְרְבִעין   
ְשִנין ַעד ְדֵמיֵתיהֹון ְלַאְרָעא ָיְתָבָתא ָית 

ַמָּנא ֲאָכלּו ַעד ְדָאתֹו ִלְסָיֵפי ַאְרָעא 
 ְכָנַען:ִד 

יָפה הּוא: ֶמר ֲעִשִרית ָהאל ְמָרא ַחד ִמן ַעְסָרא ִבְתָלת ְסִאין    ְוָהעֹּ ְועֻּ
 הּוא:

 

ִמים ְוָכל  יַּ ִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה הַּ ָשמַּ ִים ּוְשֵמי הַּ ָשמַּ ָתה ָעִשיָת ֶאת הַּ ֶדָך אַּ ָתה הּוא ְיָי ְלבַּ ָתה אַּ ֶיה ֶאת כָֻּלם ֲאֶשר ָבֶהם ְואַּ ְמחַּ
ְרָת ָלֶהם ֶלֶחם ִמ  ִמְדָבר ִהְמטַּ ם בַּ ָתה הּוא ֶשָעִשיָת ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְגדֹולֹות ָתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו גַּ ָלִמיש הֹוֵצאָת ְואַּ חַּ ִים ּוִמוּּור הַּ ָשמַּ ן הַּ

ָת ָלֶהם ָכל ָצְרֵכיֶהם ִשְמלֹוָתם ֹלא ם ָנתַּ ִים ְוגַּ ְרְנֵסנּו  ָלֶהם מַּ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְתזּוֵננּו ּוְתפַּ ִבים ּובַּ ֲחֶמיָך ָהרַּ ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם ֵכן ְברַּ
ח ְבִלי ְמרּוִבים ְבִמלּוי ּוְבֶרוַּ ְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל הַּ ְסִפיק ָלנּו ָכל ָצְרֵכנּו ְוָצְרֵכי עַּ ְלְכֵלנּו ְותַּ חַּ  ּוְתכַּ ח ְוָעָמל ָגדֹול ִמתַּ ְּנִקָיה ְוֹלא ֹטרַּ ת ָיְדָך הַּ

ת ְיֵדי ָבָשר ָוָדם: חַּ  ִמתַּ
ְזִמין ָלנּו ֲחסֹוֵרנּו ְותַּ י ֶשָתִכין ִלי ּוְלַאְנֵשי ֵביִתי ָכל מַּ י ֵואֹלֵהי ֲאבֹותַּ ֵיינּו ֵדי ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלהַּ  ָכל ָצְרֵכנּו ְלָכל יֹום ָויֹום ֵמחַּ

ֲחסֹוֵרנּו ּוְלָכל שָ  טֹוָבה ְוָהְרָחָבה ְוֹלא מַּ ְכִמעּוט ִמְפָעֵלינּו ָעה ְוָשָעה ִמָשעֹוֵתינּו ֵדי ִספּוֵקנּו ּוְלָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינּו ֵדי ִמְחָיֵתנּו ִמָיְדָך הַּ
ְרִעי י ּוְמזֹונֹות ַאְנֵשי ֵביִתי ְוזַּ ְרִעי ְמסּוִרים ְבָיְדָך ְוֹלא ְביַּד ָבָשר ָוָדם: ְוקֹוֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמְזֵעיר ְגמּולֹוֵתינּו ְוִיְהיּו ְמזֹונֹותַּ ע זַּ  ְוֶזרַּ
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ר ַאְנֶתם ִלְשמֹּ אֶמר ְיָי ֶאל מֶשה ַעד ָאָנה מל ַתי  ַויֹּ ִמְצוֹּ
ָתי: רֹּ  ְותוֹּ

ה ַעד ֵאיָמַתי ַאתּון    ַוֲאַמר ְיָי ְלֹמשֶׁ
 ְמָסְרִבין ְלִמַטר ִפקּוַדי ְואֹוָרָיָתי:

ן הּו ם ְראּו ִכי ְיָי ָנַתן ָלֶכם ַהַשָבת ַעל כל ן ָלֶכם ַביוֹּ תל א נֹּ
ָמִים ְשבּו ִאיש ַתְחָתיו ַאל א ִאיש  ַהִשִשי ֶלֶחם יוֹּ ילצל

ם ַהְשִביִעי: מוֹּ ַביוֹּ  ִמְמקֹּ

ֲחזֹו ֲאֵרי ְיָי ְיַהב ְלכֹון ַשְבָתא ַעל ֵכן הּוא   
ָיֵהב ְלכֹון ְביֹוָמא ְשִתיָתָאה ְלֵחם ְתֵרין 

ֹותֹוִהי ָלא ִיפֹוק יֹוִמין ִתיבּו ֱאַנש ְתח
 ֱאַנש ֵמַאְתֵריּה ְביֹוָמא ְשִביָעָאה:

ם ַהְשִבִעי:  ְוָנחּו ַעָמא ְביֹוָמא ְשִביָעָאה:   ַוִיְשְבתּו ָהָעם ַביוֹּ

ל ֶאת ְשמוֹּ ָמן ְוהּוא ְכֶזרַ  ית ִיְשָראל ע ַגד ָלָבן ַוִיְקְראּו בל
 ְוַטְעמוֹּ ְכַצִפיִחת ִבְדָבש:

ּוְקרֹו ֵבית ִיְשָרֵאל ָית ְשֵמיּה ָמן ְוהּוא   
ְכַבר ְזַרע ַגָדא ִחָּור ְוַטֲעֵמיּה 

 ְכִאְסְקֵריָטָון ִבְדָבש:

א הָ  ֶמר ִמֶמּנַויֹּאֶמר מֶשה ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ְמלֹּ ּו עֹּ
יֶכם ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶלֶחם אֲ  תל רֹּ ֶשר ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹּ

ִציִאי ֶאְתֶכם מל  ֶאֶרץ ֶהֱאַכְלִתי ֶאְתֶכם ַבִמְדָבר ְבהוֹּ
 ִמְצָרִים:

ה ֵדין ִפְתָגָמא ִדי ַפִקיד ְיָי    ַוֲאַמר ֹמשֶׁ
ְמָרא ִמֵּניּה ְלַמְטָרא ְלָדֵריכֹון  ְמֵלי עֻּ
ֱחזּון ָית ַלְחָמא ִדי אֹוָכִלית  ְבִדיל ְדיֶׁ

י ָיְתכֹון ָיְתכֹון ְבַמְדְבָרא ְבַאָפקּוִת 
 ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים:

ן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן שָ  א ָמה מְ ַויֹּאֶמר מֶשה ֶאל ַאֲהרֹּ לֹּ
תל  רֹּ תוֹּ ִלְפנלי ְיָי ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹּ ֶמר ָמן ְוַהַּנח אֹּ  יֶכם:ָהעֹּ

ה ְלַאֲהֹרן ַסב ְצלֹוִחית ֲחָדא    ַוֲאַמר ֹמשֶׁ
ְמָרא ָמן ְוַאְצנַ  ע ָיֵתיּה ְוַהב ַתָמן ְמֵלי עֻּ

 ֳקָדם ְיָי ְלַמְטָרא ְלָדֵריכֹון:

ן ִלְפנל  הּו ַאֲהרֹּ ֻדת ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ֶאל מֶשה ַוַיִּניחל י ָהעל
 ְלִמְשָמֶרת:

ה ְוַאְצְנֵעיּה    ְכָמא ִדי ַפִקיד ְיָי ְלֹמשֶׁ
 ַאֲהֹרן ֳקָדם ַסֲהדּוָתא ְלַמְטָרא:

ל ָאְכלּו ֶאת ַהָמן  אָ ּוְבנלי ִיְשָראל  ם ֶאלַאְרָבִעים ָשָנה ַעד בֹּ
ָאם ֶאל ְקצל  ָשֶבת ֶאת ַהָמן ָאְכלּו ַעד בֹּ ה ֶאֶרץ ֶאֶרץ נוֹּ

 ְכָנַען:

ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאָכלּו ָית ַמָּנא ַאְרְבִעין   
ְשִנין ַעד ְדֵמיֵתיהֹון ְלַאְרָעא ָיְתָבָתא ָית 

ַמָּנא ֲאָכלּו ַעד ְדָאתֹו ִלְסָיֵפי ַאְרָעא 
 ְכָנַען:ִד 

יָפה הּוא: ֶמר ֲעִשִרית ָהאל ְמָרא ַחד ִמן ַעְסָרא ִבְתָלת ְסִאין    ְוָהעֹּ ְועֻּ
 הּוא:

 

ִמים ְוָכל  יַּ ִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה הַּ ָשמַּ ִים ּוְשֵמי הַּ ָשמַּ ָתה ָעִשיָת ֶאת הַּ ֶדָך אַּ ָתה הּוא ְיָי ְלבַּ ָתה אַּ ֶיה ֶאת כָֻּלם ֲאֶשר ָבֶהם ְואַּ ְמחַּ
ְרָת ָלֶהם ֶלֶחם ִמ  ִמְדָבר ִהְמטַּ ם בַּ ָתה הּוא ֶשָעִשיָת ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְגדֹולֹות ָתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו גַּ ָלִמיש הֹוֵצאָת ְואַּ חַּ ִים ּוִמוּּור הַּ ָשמַּ ן הַּ

ָת ָלֶהם ָכל ָצְרֵכיֶהם ִשְמלֹוָתם ֹלא ם ָנתַּ ִים ְוגַּ ְרְנֵסנּו  ָלֶהם מַּ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְתזּוֵננּו ּוְתפַּ ִבים ּובַּ ֲחֶמיָך ָהרַּ ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם ֵכן ְברַּ
ח ְבִלי ְמרּוִבים ְבִמלּוי ּוְבֶרוַּ ְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל הַּ ְסִפיק ָלנּו ָכל ָצְרֵכנּו ְוָצְרֵכי עַּ ְלְכֵלנּו ְותַּ חַּ  ּוְתכַּ ח ְוָעָמל ָגדֹול ִמתַּ ְּנִקָיה ְוֹלא ֹטרַּ ת ָיְדָך הַּ

ת ְיֵדי ָבָשר ָוָדם: חַּ  ִמתַּ
ְזִמין ָלנּו ֲחסֹוֵרנּו ְותַּ י ֶשָתִכין ִלי ּוְלַאְנֵשי ֵביִתי ָכל מַּ י ֵואֹלֵהי ֲאבֹותַּ ֵיינּו ֵדי ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלהַּ  ָכל ָצְרֵכנּו ְלָכל יֹום ָויֹום ֵמחַּ

ֲחסֹוֵרנּו ּוְלָכל שָ  טֹוָבה ְוָהְרָחָבה ְוֹלא מַּ ְכִמעּוט ִמְפָעֵלינּו ָעה ְוָשָעה ִמָשעֹוֵתינּו ֵדי ִספּוֵקנּו ּוְלָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינּו ֵדי ִמְחָיֵתנּו ִמָיְדָך הַּ
ְרִעי י ּוְמזֹונֹות ַאְנֵשי ֵביִתי ְוזַּ ְרִעי ְמסּוִרים ְבָיְדָך ְוֹלא ְביַּד ָבָשר ָוָדם: ְוקֹוֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמְזֵעיר ְגמּולֹוֵתינּו ְוִיְהיּו ְמזֹונֹותַּ ע זַּ  ְוֶזרַּ

 
  


