פרשת המן
חכמינו ז"ל אמרו :כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לא תחסר לו פרנסה .ולפני אמירת הפרשה אומרים את ה'יהי רצון'.
ומותר לומר פרשת המן אפילו בשבת ,אלא שאת התפלות על הפרנסה לא יאמר בשבת.
ובשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב מובא ,כי סגולה מיוחדת לפרנסה לומר את פרשת המן ,שניים מקרא ואחד תרגום,
ביום שלישי בשבוע שקוראים בו פרשת בשלח.

יְהִ י רָ צוֹן מִ לְ פָ נֶיָך ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו שֶ תַּ זְמִ ין ַּפ ְרנָסָה לְ כָל עַּ מְ ָך ֵבית יִשְ רָ אֵ ל ּו ַּפ ְר ָנסָתִ י ּו ַּפ ְרנָסַּת ַנְשֵ י ֵביתִ י בִ כְ ָללָם.
בְ נַּחַּ ת וְ ֹלא בְ ַּצ ַּער בְ כָבוֹד וְ ֹלא בְ בִ ּזּוי בְ הֶ תֵ ר וְ ֹלא בְ אִ ּסּור כְדֵ י שֶ ּנּוכַּל ַּלעֲבוֹד עֲבוֹדָ תֶ ָך וְ לִ לְ מ ֹוד תוֹרָ תֶ ָך כְ מ ֹו שֶ ַּזנְתָ ַּלאֲבוֹתֵ ינּו
מָ ן בַּמִ ְד ָבר בְ אֶ רֶ ץ צִ יָה ַּועֲרָ בָ ה:

ַּויֹאמֶ ר ְי ָי אֶ ל משֶ ה הִ ְננִי מַּ מְ טִ יר ָלכֶם לֶחֶ ם מִ ן הַּ שָ מָ יִם וְ יָצָ א הָ עָ ם וְ לָקְ טּו ְדבַּ ר יוֹם בְ יוֹמ ֹו לְ מַּ עַּ ן ֲאנַּּסֶ ּנּו
ֲה ֵילְֵך בְ תוֹרָ תִ י אִ ם ֹלאַּ :ויֹאמֶ ר ְי ָי אֶ ל משֶ ה הִ ְננִי מַּ מְ טִ יר ָלכֶם לֶחֶ ם מִ ן הַּ שָ מָ יִם וְ יָצָ א הָ עָ ם וְ ל ְָקטּו ְדבַּ ר יוֹם בְ יוֹמ ֹו לְ מַּ עַּ ן ֲאנַּּסֶ ּנּו
ֲה ֵילְֵך בְ תוֹרָ תִ י אִ ם ֹלאַּ :ואֲמַּ ר ְי ָי לְ מֹ שֶ ה הָ א ֲאנָא מָ חֵ ית לְ כוֹן לַּחְ מָ א מִ ן שְ מַּ יָא וְ יִפְ קּון עַּ מָ א וְ יִלְ ְקטּון פִ תְ גַּם יוֹם בְ יוֹמֵ יּה בְ ִדיל
דַּ ֲאנַּּסִ ּנּון הַּ יְהָ כּון בְ אוֹרַּ יְתִ י אִ ם לָא :וְ הָ יָה בַּ יוֹם הַּ שִ שִ י וְ הֵ כִ ינּו אֵ ת אֲשֶ ר יָבִ יאּו וְ הָ יָה מִ שְ נֶה עַּ ל אֲשֶ ר יִלְ קְ טּו יוֹם
יוֹם :וְ הָ יָה בַּ יוֹם הַּ שִ שִ י וְ הֵ כִ ינּו אֵ ת אֲשֶ ר יָבִ יאּו וְ הָ יָה מִ שְ נֶה עַּ ל אֲשֶ ר יִלְ ְקטּו יוֹם יוֹם :וִ יהֵ י בְ יוֹמָ א שְ תִ יתָ ָאה וִ יתַּ ְקנּון יָת ְד ַּייְתּון
וִ יהֵ י עַּ ל חַּ ד תְ רֵ ין עַּ ל ְדיִלְ ְקטּון יוֹם יוֹםַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה וְ ַ ֲהרֹן אֶ ל כָל בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל עֶ רֶ ב וִ ידַּ עְ תֶ ם כִ י ְי ָי הוֹצִ יא
אֶ תְ כֶם מֵ אֶ רֶ ץ מִ צְ רָ יִםַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה וְ ַ ֲהרֹן אֶ ל כָל בְ נֵי י ְִשרָ אֵ ל עֶ רֶ ב וִ ידַּ עְ תֶ ם כִי ְי ָי הוֹצִ יא אֶ תְ כֶם מֵ אֶ רֶ ץ מִ צְ רָ יִםַּ :ואֲמַּ ר מֹ שֶ ה
וְ ַ ֲהרֹן לְ כָל בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל בְ רַּ מְ שָ א וְ תִ ְדעּון אֲרֵ י ְי ָי אַּ פֵיק יָתְ כוֹן מֵ ְַרעָ א ְדמִ צְ רָ יִםּ :ובֹקֶ ר ְּוראִ יתֶ ם אֶ ת כְ בוֹד ְי ָי בְ שָ מְ ע ֹו אֶ ת
תְ לֻּנֹ תֵ יכֶם עַּ ל ְי ָי וְ נַּחְ נּו מָ ה כִ י תַּ לִ ינּו עָ לֵינּוּ :ובֹ קֶ ר ְּוראִ יתֶ ם אֶ ת כְ בוֹד ְי ָי בְ שָ מְ ע ֹו אֶ ת תְ לֻּנֹ תֵ יכֶם עַּ ל ְי ָי וְ נַּחְ נּו מָ ה כִי תַּ לִינּו
עָ לֵינּוּ :ובְ צַּ פְ רָ א וְ תֶ חֱזּון יָת יְקָ רָ א דַּ ְי ָי כַּד שְ מִ יעַּ (קֳ דָ מוֹהִ י) יָת ת ְֻרעֲמּותְ כוֹן עַּ ל מֵ ימְ רָ א דַּ ְי ָי וְ נַּחְ נָא מָ ה אֲרֵ י ַתְ רַּ עַּ מְ תּון ֲע ָלנָא:

ַּויֹאמֶ ר משֶ ה בְ תֵ ת ְי ָי ָלכֶם בָ עֶ רֶ ב בָ שָ ר ֶלאֱכֹ ל וְ לֶחֶ ם בַּ בֹקֶ ר לִ שְ בֹעַּ בִ שְ מֹ עַּ ְי ָי אֶ ת תְ לֻּנֹ תֵ יכֶם ֲאשֶ ר אַּ תֶ ם
מַּ לִ ינִם עָ לָיו וְ נַּחְ נּו מָ ה ֹלא עָ לֵינּו תְ לֻּנֹ תֵ יכֶם כִ י עַּ ל ְי ָיַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה בְ תֵ ת ְי ָי ָלכֶם בָ עֶ רֶ ב בָ שָ ר ֶלאֱכֹ ל וְ לֶחֶ ם בַּ בֹקֶ ר
לִ שְ בֹעַּ בִ שְ מֹ עַּ ְי ָי אֶ ת תְ לֻּנֹ תֵ יכֶם אֲשֶ ר אַּ תֶ ם מַּ לִ ינִם עָ לָיו וְ נַּחְ נּו מָ ה ֹלא עָ לֵינּו תְ לֻּנֹ תֵ יכֶם כִ י עַּ ל ְי ָי :וַּ אֲמַּ ר מֹ שֶ ה בִ ְדיִתַּ ן ְי ָי לְ כוֹן בְ רַּ מְ שָ א
בִ סְ רָ א לְ מֵ יכַּל וְ לַּחְ מָ א בְ צַּ פְ רָ א לְ מִ סְ בַּ ע בְ ִדשְ מִ יעַּ ן קֳ דָ ם ְי ָי יָת ת ְֻרעֲמּותְ כוֹן ִדי אַּ תּון מִ תְ רַּ עֲמִ ין ֲעלוֹהִ י וְ נַּחְ נָא מָ א לָא ֲע ָלנָא ת ְֻרעֲמּותְ כוֹן
אֶ לָהֵ ן עַּ ל מֵ ימְ רָ א דַּ ְי ָיַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה אֶ ל ַ ֲהרֹן אֱמֹ ר אֶ ל כָל עֲדַּ ת בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל קִ ְרבּו לִ פְ נֵי ְי ָי כִ י שָ מַּ ע אֵ ת
תְ לֻּנֹ תֵ יכֶםַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה אֶ ל ַ ֲהרֹן ֱא ֹמר אֶ ל כָל עֲדַּ ת בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל קִ ְרבּו לִ פְ נֵי ְי ָי כִ י שָ מַּ ע אֵ ת תְ ֻלּנֹתֵ יכֶםַּ :ואֲמַּ ר מֹ שֶ ה לְ ַ ֲהרֹן
אֱמַּ ר לְ כָל כְ נ ְִש תָ א ִדבְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל ְק ִריבּו קֳ דָ ם ְי ָי אֲרֵ י שְ מִ יעַּ ן קֳ ָדמוֹהִ י יָת ת ְֻרעֲמּותְ כוֹןַּ :ויְהִ י כְ דַּ בֵ ר ַ ֲהרֹן אֶ ל כָל עֲדַּ ת בְ נֵי
יִשְ רָ אֵ ל וַּיִ פְ נּו אֶ ל הַּ מִ ְדבָ ר וְ הִ ּנֵה כְ בוֹד ְי ָי נ ְִרָאה בֶ עָ נָןַּ :ויְהִ י כְ דַּ בֵ ר ַ ֲהרֹן אֶ ל כָל ע ֲַּדת בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל וַּיִ פְ נּו אֶ ל הַּ ִמ ְדבָ ר
וְ הִ ּנֵה כְ בוֹד ְי ָי נ ְִרָאה בֶ עָ נָןַּ :ו ֲהוָה כַּד מַּ לִ יל ַ ֲהרֹן עִ ם כָל כְ נִשְ תָ א ִדבְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל וְ אִ תְ פְ נִיּו לְ מַּ ְדבְ רָ א וְ הָ א יְקָ רָ א דַּ ְי ָי אִ תְ גְ לִ י בַּ ֲע ָננָא:
ַּויְדַּ בֵ ר ְי ָי אֶ ל משֶ ה לֵאמֹ רַּ :ויְדַּ בֵ ר ְי ָי אֶ ל משֶ ה לֵאמֹ רּ :ומַּ לִ יל ְי ָי עִ ם מֹ שֶ ה לְ מֵ ימָ ר :שָ מַּ עְ תִ י אֶ ת תְ לּוּנֹ ת בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל
דַּ בֵ ר ֲאלֵהֶ ם לֵאמֹ ר בֵ ין הָ עַּ ְרבַּ יִם תֹ אכְ לּו בָ שָ ר ּובַּ בֹקֶ ר תִ שְ בְ עּו לָחֶ ם וִ ידַּ עְ תֶ ם כִ י ֲאנִי ְי ָי אֱֹלהֵ י ֶכם :שָ מַּ עְ תִ י
אֶ ת תְ לּוּנֹ ת בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל דַּ בֵ ר ֲאלֵהֶ ם לֵאמֹ ר בֵ ין הָ עַּ ְרבַּ יִם תֹ אכְ לּו בָ שָ ר ּובַּ בֹקֶ ר תִ שְ בְ עּו לָחֶ ם וִ ידַּ עְ תֶ ם כִי ֲאנִי ְי ָי אֱֹלהֵ יכֶם :שְ מִ יעַּ קֳ דָ מַּ י
יָת ת ְֻרעֲמַּ ת בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל מַּ לֵיל עִ מְ הוֹן לְ מֵ ימַּ ר בֵ ין שִ מְ שַּ יָא תֵ יכְ לּון בִ סְ רָ א ּובְ צַּ פְ רָ א תִ שְ בְ עּון לַּחְ מָ א וְ תִ ְדעּון אֲרֵ י ֲאנָא ְי ָי ֱאלָהָ כוֹן:

ַּויְהִ י בָ עֶ רֶ ב וַּתַּ עַּ ל הַּ שְ לָו וַּתְ כַּס אֶ ת הַּ מַּ ֲחנֶה ּובַּ בֹקֶ ר הָ יְתָ ה שִ כְ בַּ ת הַּ טָ ל סָ בִ יב לַּמַּ ֲחנֶהַּ :ויְהִ י בָ עֶ רֶ ב וַּתַּ עַּ ל
הַּ שְ לָו וַּתְ כַּס אֶ ת הַּ מַּ ֲחנֶה ּובַּ בֹקֶ ר הָ יְתָ ה שִ כְ בַּ ת הַּ טָ ל סָ בִ יב לַּמַּ חֲ נֶהַּ :ו ֲהוָה בְ רַּ מְ שָ א ּוסְ לֵיקַּ ת סְ לָיו ַּוחֲפַּ ת יָת מַּ שְ ִריתָ א ּובְ צַּ פְ רָ א ֲה ַּות
נְחָ תַּ ת טַּ לָא סְ חוֹר סְ חוֹר לְ מַּ שְ ִריתָ א :וַּתַּ עַּ ל שִ כְ בַּ ת הַּ טָ ל וְ הִ ּנֵה עַּ ל פְ נֵי הַּ מִ ְדבָ ר דַּ ק מְ חֻ סְ פָ ס דַּ ק כַּכְ פֹ ר עַּ ל הָ ָארֶ ץ:
וַּתַּ עַּ ל שִ כְ בַּ ת הַּ טָ ל וְ הִ ּנֵה עַּ ל פְ נֵי הַּ מִ ְדבָ ר דַּ ק מְ חֻסְ פָ ס דַּ ק כַּכְ פֹ ר עַּ ל הָ ָארֶ ץּ :וסְ לֵיקַּ ת נְחָ תַּ ת טַּ לָא וְ הָ א עַּ ל אַּ פֵ י מַּ ְדבְ רָ א דַּ עְ דַּ ק מְ קַּ לַּף
דַּ עְ דַּ ק כְ גִיר כִ גְ לִ ידָ א עַּ ל ְַרעָ א :וַּיִ ְראּו בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל ַּויֹאמְ רּו אִ יש אֶ ל ָאחִ יו מָ ן הּוא כִ י ֹלא י ְָדעּו מַּ ה הּוא ַּויֹאמֶ ר
משֶ ה ֲאלֵהֶ ם הּוא הַּ לֶחֶ ם אֲשֶ ר נָתַּ ן ְי ָי ָלכֶם לְ ָאכְ לָה :וַּיִ ְראּו בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל ַּויֹאמְ רּו אִ יש אֶ ל ָאחִ יו מָ ן הּוא כִי ֹלא ָי ְדעּו מַּ ה
הּוא ַּויֹאמֶ ר משֶ ה ֲאלֵהֶ ם הּוא הַּ לֶחֶ ם אֲשֶ ר נָתַּ ן ְי ָי ָלכֶם לְ ָאכְ לָהַּ :וחֲז ֹו בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל ַּואֲמָ רּו גְ בַּ ר ַּלאֲחּוהִ י מַּ ּנָא הּוא אֲרֵ י לָא יְדָ עּו מָ ה
הּוא ַּואֲמַּ ר מֹ שֶ ה לְ הוֹן הּוא לַּחְ מָ א ִדיהַּ ב ְי ָי לְ כוֹן לְ מֵ יכָל :זֶה הַּ דָ בָ ר אֲשֶ ר צִ ּוָה ְי ָי לִ קְ טּו מִ מֶ ּנּו אִ יש לְ פִ י ָאכְ ל ֹו עֹ מֶ ר
ַּלגֻלְ גֹ לֶת מִ סְ ַּפר נַּפְ שֹתֵ יכֶם אִ יש ַּלאֲשֶ ר בְ ָאהֳל ֹו תִ קָ חּו :זֶה הַּ דָ בָ ר אֲשֶ ר צִ ּוָה ְי ָי לִ ְקטּו מִ מֶ ּנּו אִ יש לְ פִ י ָאכְ ל ֹו עֹ מֶ ר
ַּלגֻלְ גֹ לֶת מִ סְ פַּ ר נַּפְ שֹתֵ יכֶם אִ י ש ַּלאֲשֶ ר בְ ָאהֳל ֹו תִ קָ חּו :דֵ ין פִ תְ גָמָ א ִדי פַּ ִקיד ְי ָי לְ קּוטּו מִ ּנֵיּה גְ בַּ ר לְ פּום מֵ יכְ לֵיּה עֻמְ רָ א לְ גֻלְ גַּלְ תָ א ִמ ְניַּן
נַּפְ שָ תֵ יכוֹן גְ בַּ ר לְ ִדי בְ מַּ שְ כְ נֵיּה תִ ּסְ בּוןַּ :ו ַּיעֲשּו כֵן בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל וַּיִ לְ קְ טּו הַּ מַּ ְרבֶ ה וְ הַּ מַּ מְ עִ יטַּ :ו ַּיעֲשּו כֵן בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל
וַּיִ לְ ְקטּו הַּ מַּ ְרבֶ ה וְ הַּ מַּ מְ עִ יטַּ :ועֲבָ דּו כֵן בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל ּולְ קָ טּו ְדַסְ גֵי ְּודַזְ עֵ רַּ :ויָמֹ דּו בָ עֹ מֶ ר וְ ֹלא הֶ עְ ִדיף הַּ מַּ ְרבֶ ה וְ הַּ מַּ מְ עִ יט
ֹלא הֶ חְ סִ יר אִ יש לְ פִ י ָאכְ ל ֹו לָקָ טּוַּ :ויָמֹ דּו בָ עֹ מֶ ר וְ ֹלא הֶ עְ ִדיף הַּ מַּ ְרבֶ ה וְ הַּ מַּ מְ עִ יט ֹלא הֶ חְ סִ יר אִ יש לְ פִ י ָאכְ ל ֹו לָקָ טּוּ :וכְ ל ֹו
בְ עֻמְ רָ א וְ לָא אוֹתַּ ר ְדַסְ גֵי ְּודַזְ עֵ ר לָא חַּ ּסִ יר גְ בַּ ר לְ פּום מֵ יכְ לֵיּה לְ קָ טּוַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה ֲאלֵהֶ ם אִ יש ַל יוֹתֵ ר מִ מֶ ּנּו עַּ ד
בֹקֶ רַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה ֲאלֵהֶ ם אִ יש ַל יוֹתֵ ר מִ מֶ ּנּו עַּ ד בֹקֶ רַּ :ואֲמַּ ר מֹ שֶ ה לְ הוֹן ֱאנַּש לָא יַּשְ ַר מִ ּנֵיּה עַּ ד צַּ פְ רָ א :וְ ֹלא שָ מְ עּו אֶ ל
משֶ ה וַּיוֹתִ רּו ֲאנָשִ ים מִ מֶ ּנּו עַּ ד בֹקֶ ר ַּויָרֻ ם ת ֹולָעִ ים וַּיִ בְ אַּ ש וַּיִ קְ צֹ ף ֲעלֵהֶ ם משֶ ה :וְ ֹלא שָ מְ עּו אֶ ל משֶ ה וַּיוֹתִ רּו
ֲאנָשִ ים מִ מֶ ּנּו עַּ ד בֹקֶ ר ַּויָרֻ ם ת ֹולָעִ ים וַּיִ בְ אַּ ש וַּיִ ְקצֹ ף ֲעלֵהֶ ם משֶ ה :וְ לָא קַּ בִ ילּו מִ ן מֹ שֶ ה וְ אַּ שְ ָארּו גֻבְ רַּ יָא מִ ּנֵיּה עַּ ד צַּ פְ רָ א ְּורחֵ ש ִריחֲשָ א
ּוסְ ִרי ְּורגֵז ֲע ֵליהוֹן מֹ שֶ ה :וַּיִ לְ ְקטּו אֹ ת ֹו בַּ בֹקֶ ר בַּ בֹקֶ ר אִ יש כְ פִ י ָאכְ ל ֹו וְ חַּ ם הַּ שֶ מֶ ש וְ נָמָ ס :וַּיִ לְ ְקטּו אֹ ת ֹו בַּ בֹקֶ ר בַּ בֹקֶ ר
אִ יש כְ פִ י ָאכְ ל ֹו וְ חַּ ם הַּ שֶ מֶ ש וְ נָמָ סּ :ולְ קָ טּו יָתֵ יּה בִ צְ פַּ ר בִ צְ פָ ר גְ בַּ ר לְ פּום מֵ יכְ לֵיּה ּומָ ה ְדמִ שְ תָ ַר מִ ּנֵיּה עַּ ל אַּ פֵ י חַּ ְקלָא כַּד חֲמָ א
עֲלוֹהִ י שִ מְ שָ א פָ שָ רַּ :ויְהִ י בַּ יוֹם הַּ שִ שִ י ל ְָקטּו לֶחֶ ם מִ שְ נֶה שְ נֵי הָ עֹ מֶ ר לָאֶ חָ ד ַּו ָיבֹאּו כָל נְשִ יאֵ י הָ עֵ דָ ה ַּויַּגִ ידּו
לְ משֶ הַּ :ויְהִ י בַּ יוֹם הַּ שִ שִ י ל ְָקטּו לֶחֶ ם מִ שְ נֶה שְ נֵי הָ עֹ מֶ ר לָאֶ חָ ד ַּויָבֹ אּו כָל נְשִ יאֵ י הָ עֵ דָ ה ַּויַּגִידּו לְ משֶ הַּ :ו ֲהוָה בְ יוֹמָ א ְשתִ יָאתָ ָאה
לְ קָ טּו לַּחְ מָ א עַּ ל חַּ ד תְ רֵ ין תְ רֵ ין עֻמְ ִרין לְ חַּ ד וְ אֲת ֹו כָל רַּ בְ ְרבֵ י כְ נִשְ תָ א וְ חַּ ּוִ יאּו לְ מֹ שֶ הַּ :ויֹאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם הּוא אֲשֶ ר ִדבֶ ר ְי ָי

שַּ בָ תוֹן שַּ בַּ ת קֹ דֶ ש ַּל ְי ָי מָ חָ ר אֵ ת אֲשֶ ר תֹ אפּו אֵ פּו וְ אֵ ת אֲשֶ ר תְ בַּ שְ לּו בַּ שֵ לּו וְ אֵ ת כָל הָ עֹ דֵ ף הַּ ִּניחּו ָלכֶם
לְ מִ שְ מֶ רֶ ת עַּ ד הַּ בֹקֶ רַּ :ויֹאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם הּוא אֲשֶ ר ִדבֶ ר ְי ָי שַּ בָ תוֹן שַּ בַּ ת קֹ דֶ ש ַּל ְי ָי מָ חָ ר אֵ ת אֲשֶ ר תֹ אפּו אֵ פּו וְ אֵ ת אֲשֶ ר תְ בַּ שְ לּו
קּודשָ א קֳ דָ ם ְי ָי מְ חָ ר יָת ִדי אַּ תּון
בַּ שֵ לּו וְ אֵ ת כָל הָ עֹ דֵ ף הַּ ּנִיחּו ָלכֶם לְ מִ שְ מֶ רֶ ת עַּ ד הַּ בֹקֶ רַּ :ואֲמַּ ר לְ הוֹן הּוא ִדי מַּ לִ יל ְי ָי שְ בָ תָ א שְ בַּ ת ְ
עֲתִ ִידין לְ מֵ פָ א אֱפ ֹו וְ יָת ִדי אַּ תּון עֲתִ ִידין לְ בַּ שָ לָא בַּ שִ ילּו וְ יָת כָל מוֹתָ רָ א ַצְ נָעּו לְ כוֹן לְ מַּ טְ רַּ ת עַּ ד צַּ פְ רָ אַּ :ו ַּיּנִיחּו אֹ ת ֹו עַּ ד הַּ בֹקֶ ר
ַּכאֲשֶ ר צִ ּוָה משֶ ה וְ ֹלא הִ בְ אִ יש וְ ִרמָ ה ֹלא הָ יְתָ ה ב ֹוַּ :ו ַּיּנִיחּו אֹ ת ֹו עַּ ד הַּ בֹקֶ ר ַּכאֲשֶ ר צִ ּוָה משֶ ה וְ ֹלא הִ בְ אִ יש וְ ִרמָ ה ֹלא
הָ יְתָ ה ב ֹו :וְ ַצְ נָעּו יָתֵ יּה עַּ ד צַּ פְ רָ א כְ מָ א ִדפַּ ִקיד מֹ שֶ ה וְ לָא סְ ִרי וְ ִריחֲשָ א לָא ֲהוָה בֵ יּהַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה אִ כְ לֻהּו הַּ יוֹם כִ י שַּ בָ ת
הַּ יוֹם ַּל ְי ָי הַּ יוֹם ֹלא תִ מְ צָ אֻהּו בַּ שָ דֶ הַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה אִ כְ לֻהּו הַּ יוֹם כִי שַּ בָ ת הַּ יוֹם ַּל ְי ָי הַּ יוֹם ֹלא תִ מְ צָ אֻהּו בַּ שָ דֶ הַּ :ואֲמַּ ר מֹ שֶ ה
אִ כְ לּוהִ י יוֹמָ א ֵדין אֲרֵ י שַּ בְ תָ א יוֹמָ א ֵדין קֳ דָ ם ְי ָי יוֹמָ א ֵדין לָא תַּ שְ כְ ֻחּנֵיּה בְ חַּ ְקלָא :שֵ שֶ ת יָמִ ים תִ לְ קְ טֻ הּו ּובַּ יוֹם הַּ שְ בִ יעִ י
שַּ בָ ת ֹלא יִהְ יֶה ב ֹו :שֵ שֶ ת יָמִ ים תִ לְ ְקטֻהּו ּובַּ יוֹם הַּ שְ בִ יעִ י שַּ בָ ת ֹלא יִהְ יֶה ב ֹו :שִ תָ א יוֹמִ ין תִ לְ ְק ֻטּנֵיּה ּובְ יוֹמָ א שְ בִ יעָ ָאה שַּ בְ תָ א ָלא
יְהֵ י בֵ יּהַּ :ויְהִ י בַּ יוֹם הַּ שְ בִ יעִ י יָצְ אּו מִ ן הָ עָ ם לִ לְ קֹ ט וְ ֹלא מָ צָ אּוַּ :ויְהִ י בַּ יוֹם הַּ שְ בִ יעִ י יָצְ אּו מִ ן הָ עָ ם לִ לְ קֹ ט וְ ֹלא מָ צָ אּו:
ַּו ֲהוָה בְ יוֹמָ א שְ בִ יעָ ָאה נְפָ קּו מִ ן עַּ מָ א לְ מִ לְ קָ ט וְ לָא אַּ שְ כָחּוַּ :ויֹאמֶ ר ְי ָי אֶ ל משֶ ה עַּ ד ָאנָה מֵ ַנְתֶ ם לִ שְ מֹ ר מִ צְ וֹתַּ י

וְ ת ֹורֹתָ י:
וְ אוֹרָ יָתָ יְ :ראּו כִ י ְי ָי נָתַּ ן ָלכֶם הַּ שַּ בָ ת עַּ ל כֵן הּוא נֹ תֵ ן ָלכֶם בַּ יוֹם הַּ שִ שִ י לֶחֶ ם יוֹמָ יִם שְ בּו אִ יש תַּ חְ תָ יו ַל
יֵצֵ א אִ יש מִ מְ קֹ מ ֹו בַּ יוֹם הַּ שְ בִ יעִ יְ :ראּו כִי ְי ָי נָתַּ ן ָלכֶם הַּ שַּ בָ ת עַּ ל כֵן הּוא נֹ תֵ ן ָלכֶם בַּ יוֹם הַּ ִששִ י לֶחֶ ם יוֹמָ יִם שְ בּו אִ יש
ַּויֹאמֶ ר ְי ָי אֶ ל משֶ ה עַּ ד ָאנָה מֵ ַנְתֶ ם לִ שְ מֹ ר מִ צְ וֹתַּ י וְ ת ֹורֹתָ יַּ :ואֲמַּ ר ְי ָי לְ מֹ שֶ ה עַּ ד אֵ ימָ תַּ י אַּ תּון מְ סָ ְרבִ ין לְ מִ טַּ ר פִ קּודַּ י

תַּ חְ תָ יו ַל יֵצֵ א אִ יש מִ מְ קֹ מ ֹו בַּ יוֹם הַּ שְ בִ יעִ י :חֲז ֹו אֲרֵ י ְי ָי יְהַּ ב לְ כוֹן שַּ בְ תָ א עַּ ל כֵן הּוא יָהֵ ב לְ כוֹן בְ יוֹמָ א שְ תִ יתָ ָאה לְ חֵ ם תְ רֵ ין יוֹמִ ין
תִ יבּו ֱאנַּש תְ חוֹתוֹהִ י לָא יִפוֹק ֱאנַּש מֵ ַתְ רֵ יּה בְ יוֹמָ א שְ בִ יעָ ָאהַּ :ויִשְ בְ תּו הָ עָ ם בַּ יוֹם הַּ שְ בִ עִ יַּ :ויִשְ בְ תּו הָ עָ ם בַּ יוֹם הַּ שְ בִ עִ י:
וְ נָחּו עַּ מָ א בְ יוֹמָ א שְ בִ יעָ ָאה :וַּיִ קְ ְראּו בֵ ית יִשְ רָ אֵ ל אֶ ת שְ מ ֹו מָ ן וְ הּוא כְ זֶרַּ ע גַּד לָבָ ן וְ טַּ עְ מ ֹו כְ צַּ פִ יחִ ת בִ ְדבָ ש:
וַּיִ ְק ְראּו בֵ ית יִשְ רָ אֵ ל אֶ ת שְ מ ֹו מָ ן וְ הּוא כְ זֶרַּ ע גַּד לָבָ ן וְ טַּ עְ מ ֹו כְצַּ פִ יחִ ת בִ ְדבָ שּ :ו ְקר ֹו בֵ ית יִשְ רָ אֵ ל יָת שְ מֵ יּה מָ ן וְ הּוא כְ בַּ ר זְ רַּ ע גַּדָ א
חִ ּוָר וְ טַּ עֲמֵ יּה כְ אִ סְ ְקרֵ יטָ וָן בִ ְדבָ שַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה זֶה הַּ דָ בָ ר אֲשֶ ר צִ ּוָה ְי ָי מְ ֹלא הָ עֹ מֶ ר מִ מֶ ּנּו לְ מִ שְ מֶ רֶ ת לְ ֹדרֹתֵ יכֶם
לְ מַּ עַּ ן י ְִראּו אֶ ת הַּ לֶחֶ ם אֲשֶ ר הֶ ֱא ַּכ לְ תִ י אֶ תְ כֶם בַּ מִ ְדבָ ר בְ הוֹצִ יאִ י אֶ תְ כֶם מֵ אֶ רֶ ץ מִ צְ רָ יִםַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה זֶה הַּ דָ בָ ר
אֲשֶ ר צִ ּוָה ְי ָי מְ ֹלא הָ עֹ מֶ ר מִ מֶ ּנּו לְ מִ שְ מֶ רֶ ת לְ דֹ רֹתֵ יכֶם לְ מַּ עַּ ן י ְִראּו אֶ ת הַּ לֶחֶ ם אֲשֶ ר הֶ ֱאכַּלְ תִ י אֶ תְ כֶם בַּ מִ ְדבָ ר בְ הוֹצִ יאִ י אֶ תְ כֶם מֵ אֶ רֶ ץ
מִ צְ רָ יִםַּ :ואֲמַּ ר מֹ שֶ ה דֵ ין פִ תְ גָמָ א ִדי פַּ ִקיד ְי ָי מְ לֵי עֻמְ רָ א מִ ּנֵיּה לְ מַּ טְ רָ א לְ דָ רֵ יכוֹן בְ ִדיל ְד ֶיחֱזּון יָת לַּחְ מָ א ִדי א ֹוכָלִ ית יָתְ כוֹן בְ מַּ ְדבְ רָ א
בְ אַּ פָ קּותִ י יָתְ כוֹן מֵ ְַרעָ א ְדמִ צְ רָ יִםַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה אֶ ל ַ ֲהרֹן קַּ ח צִ נְצֶ נֶת ַחַּ ת וְ תֶ ן שָ מָ ה מְ ֹלא הָ עֹ מֶ ר מָ ן וְ הַּ ּנַּח
אֹ ת ֹו לִ פְ נֵי ְי ָי לְ מִ שְ מֶ רֶ ת לְ ֹדרֹתֵ יכֶםַּ :ויֹאמֶ ר משֶ ה אֶ ל ַ ֲהרֹן קַּ ח צִ נְצֶ נֶת ַחַּ ת וְ תֶ ן שָ מָ ה מְ ֹלא הָ עֹ מֶ ר מָ ן וְ הַּ ּנַּח אֹ ת ֹו לִ פְ נֵי ְי ָי
לְ מִ שְ מֶ רֶ ת לְ דֹ רֹתֵ יכֶםַּ :ואֲמַּ ר מֹ שֶ ה לְ ַ ֲהרֹן סַּ ב צְ לוֹחִ ית חֲדָ א וְ הַּ ב תַּ מָ ן מְ לֵי עֻמְ רָ א מָ ן וְ ַצְ נַּע יָתֵ יּה קֳ דָ ם ְי ָי לְ מַּ טְ רָ א לְ דָ רֵ יכוֹןַּ :כאֲשֶ ר
צִ ּוָה ְי ָי אֶ ל משֶ ה ַּו ַּיּנִיחֵ הּו ַ ֲהרֹן לִ פְ נֵי הָ עֵ דֻ ת לְ מִ שְ מָ רֶ תַּ :כאֲשֶ ר צִ ּוָה ְי ָי אֶ ל משֶ ה ַּו ַּיּנִיחֵ הּו ַ ֲהרֹן לִ פְ נֵי הָ עֵ דֻ ת
ַרבָ עִ ים שָ נָה
לְ מִ שְ מָ רֶ ת :כְ מָ א ִדי פַּ ִקיד ְי ָי לְ מֹ שֶ ה וְ ַצְ נְעֵ יּה ַ ֲהרֹן קֳ דָ ם סַּ הֲדּותָ א לְ מַּ טְ רָ אּ :ובְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל ָאכְ לּו אֶ ת הַּ מָ ן ְ
ַרבָ עִ ים שָ נָה
עַּ ד בָֹאם אֶ ל אֶ רֶ ץ נוֹשָ בֶ ת אֶ ת הַּ מָ ן ָאכְ לּו עַּ ד בָֹאם אֶ ל קְ צֵ ה אֶ רֶ ץ כְ נָעַּ ןּ :ובְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל ָאכְ לּו אֶ ת הַּ מָ ן ְ
ַרבְ עִ ין שְ נִין עַּ ד ְדמֵ יתֵ יהוֹן
עַּ ד בָֹאם אֶ ל אֶ רֶ ץ נוֹשָ בֶ ת אֶ ת הַּ מָ ן ָאכְ לּו עַּ ד בָֹאם אֶ ל ְקצֵ ה אֶ רֶ ץ כְ נָעַּ ןּ :ובְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל ֲאכָלּו יָת מַּ ּנָא ְ
ַרעָ א ִדכְ נָעַּ ן :וְ הָ עֹ מֶ ר עֲשִ ִרית הָ אֵ יפָ ה הּוא :וְ הָ עֹ מֶ ר עֲשִ ִרית הָ אֵ יפָ ה הּוא:
ַרעָ א יָתְ בָ תָ א יָת מַּ ּנָא ֲאכָלּו עַּ ד ְדָאת ֹו לִ סְ יָפֵ י ְ
לְ ְ
וְ עֻמְ רָ א חַּ ד מִ ן עַּ סְ רָ א בִ תְ לָת סְ אִ ין הּוא:
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אַּ תָ ה הּוא ְי ָי לְ בַּ דֶ ָך אַּ תָ ה עָשִ יתָ אֶ ת הַּ שָ מַּ יִם ּושְ מֵ י הַּ שָ מַּ יִם הָ ָארֶ ץ וְ כָל אֲשֶ ר ָעלֶיהָ הַּ יַּמִ ים וְ כָל אֲשֶ ר בָ הֶ ם וְ אַּ תָ ה מְ חַּ יֶה אֶ ת
ֻכלָם וְ אַּ תָ ה הּוא שֶ עָשִ יתָ נִּסִ ים וְ נִפְ לָאוֹת גְ דוֹלוֹת תָ מִ יד עִ ם אֲבוֹתֵ ינּו גַּם בַּמִ ְד ָבר הִ מְ טַּ ְרתָ לָהֶ ם לֶחֶ ם מִ ן הַּ שָ מַּ יִם ּומִ ּצּור
הַּ חַּ לָמִ יש הוֹצֵ אתָ לָהֶ ם מַּ יִם וְ גַּם נָתַּ תָ לָהֶ ם כָל צָ ְרכֵיהֶ ם שִ מְ לוֹתָ ם ֹלא בָ לְ תָ ה מֵ ֲעלֵיהֶ ם כֵן בְ רַּ חֲמֶ יָך הָ רַּ בִ ים ּו ַּב ֲחסָדֶ יָך
הָ עֲצּומִ ים תְ זּונֵנּו ּותְ פַּ ְרנְסֵ נּו ּותְ כַּלְ ְכלֵנּו וְ תַּ סְ פִ יק לָנּו כָל ָצ ְרכֵנּו וְ צָ ְרכֵי עַּמְ ָך ֵבית יִשְ רָ אֵ ל הַּ מְ רּובִ ים בְ מִ לּוי ּובְ רֶ וַּח בְ לִ י טֹרַּ ח
וְ עָ מָ ל גָדוֹל מִ תַּ חַּ ת י ְָדָך הַּ ּנְקִ יָה וְ ֹלא מִ תַּ חַּ ת יְדֵ י בָשָ ר וָדָ ם:
יְהִ י רָ צוֹן מִ לְ פָ נֶיָך ְי ָי אֱֹלהַּ י וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתַּ י שֶ תָ ִכין לִ י ּולְ ַנְשֵ י בֵ יתִ י כָל מַּ חֲסוֹרֵ נּו וְ תַּ זְמִ ין לָנּו כָל ָצ ְרכֵנּו לְ כָל יוֹם וָיוֹם מֵ חַּ יֵינּו
דֵ י מַּ חֲסוֹרֵ נּו ּולְ כָל שָ עָ ה וְ שָ עָ ה מִ שָ עוֹתֵ ינּו דֵ י סִ פּוקֵ נּו ּולְ כָל עֶ צֶ ם מֵ עֲצָמֵ ינּו דֵ י מִ חְ יָתֵ נּו מִ י ְָדָך הַּ טוֹבָ ה וְ הָ ְרחָ בָ ה וְ ֹלא כְ מִ עּוט
סּורים בְ י ְָדָך וְ ֹלא בְ יַּד
מִ פְ ָעלֵינּו וְ ק ֹו ֶצר חֲסָדֵ ינּו ּומִ זְ עֵיר גְ מּולוֹתֵ ינּו וְ יִהְ יּו מְ זוֹנוֹתַּ י ּומְ זוֹנוֹת ַנְשֵ י ֵביתִ י וְ ז ְַּרעִ י וְ זֶרַּ ע ז ְַּרעִ י מְ ִ
בָשָ ר וָדָ ם:
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