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

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

, שניים מקרא ואחד תרגום, כי סגולה מיוחדת לפרנסה לומר את פרשת המן, מובא ק רבי מנחם מנדל מרימנוב"ובשם הרה
 .ביום שלישי בשבוע שקוראים בו פרשת בשלח

 

ְרנָ  ְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ּופַּ ְרנָָסה ְלָכל עַּ ְזִמין פַּ ת ְַיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשתַּ ְרָנסַּ . ְנֵשי ֵביִתי ִבְכָלָלםָסִתי ּופַּ
ֲעבֹוד ֲעבֹוָדֶתָך ְוִלְלמוֹ  ר ְבָכבֹוד ְוֹלא ְבִבּזּוי ְבֶהֵתר ְוֹלא ְבִאּסּור ְכֵדי ֶשּנּוכַּל לַּ עַּ ת ְוֹלא ְבצַּ ֲאבֹוֵתינּו ְבנַּחַּ ְנָת לַּ ד תֹוָרֶתָך ְכמֹו ֶשזַּ

ֲעָרָבה ִמְדָבר ְבֶאֶרץ ִצָיה וַּ  :ָמן בַּ

ֹיאֶמר ְיָי  ן ֲאנֶַּּסּנּו וַּ עַּ ר יֹום ְביֹומֹו ְלמַּ ָשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדבַּ ְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן הַּ ֶאל מֶשה ִהְנִני מַּ
ר יֹום :ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם ֹלא ָשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדבַּ ְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן הַּ ֹיאֶמר ְיָי ֶאל מֶשה ִהְנִני מַּ ן ֲאנֶַּּסּנּו  וַּ עַּ ְביֹומֹו ְלמַּ

ם יֹום ְביֹוֵמיּה :ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם ֹלא ָמא ְוִיְלְקטּון ִפְתגַּ ָיא ְוִיְפקּון עַּ ְחָמא ִמן ְשמַּ ר ְיָי ְלֹמֶשה ָהא ֲאָנא ָמֵחית ְלכֹון לַּ ֲאמַּ  ְבִדיל וַּ

ְיִתי ִאם ָלא ְיָהכּון ְבאֹורַּ ֲאנִַּּסּנּון הַּ ל ֲאֶשר ִיְלְקטּו יֹום  :דַּ ִשִשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְשֶנה עַּ יֹום הַּ ְוָהָיה בַּ
ל ֲאֶשר ִיְלְקטּו יֹום יֹום :יֹום ִשִשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְשֶנה עַּ יֹום הַּ ְקנ :ְוָהָיה בַּ ּון ָית ְדיְַּיתּון ִויֵהי ְביֹוָמא ְשִתיָתָאה ִויתַּ

ל ְדִיְלְקטּון יֹום יֹום ד ְתֵרין עַּ ל חַּ ְעֶתם ִכי ְיָי הֹוִציא  :ִויֵהי עַּ ֹיאֶמר מֶשה ְוֲַהֹרן ֶאל ָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶעֶרב ִוידַּ וַּ
ְעתֶ : ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֹיאֶמר מֶשה ְוֲַהֹרן ֶאל ָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶעֶרב ִוידַּ ר ֹמֶשה : ם ִכי ְיָי הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםוַּ ֲאמַּ וַּ

ֵפיק ָיְתכֹון ֵמְַרָעא ְדִמְצָרִים ְמָשא ְוִתְדעּון ֲאֵרי ְיָי אַּ ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְכבֹוד ְיָי ְבָשְמעֹו ֶאת  :ְוֲַהֹרן ְלָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְברַּ
ל ְיָי ְונְַּחנּו ִלינּו ָעֵלינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכם עַּ ִלינּו  :ָמה ִכי תַּ ל ְיָי ְונְַּחנּו ָמה ִכי תַּ ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְכבֹוד ְיָי ְבָשְמעֹו ֶאת ְתֻלֹּנֵתיֶכם עַּ

ד ְשִמיעַּ   :ָעֵלינּו ְיָי כַּ ְפָרא ְוֶתֱחזּון ָית ְיָקָרא דַּ ְייָ ( ֳקָדמֹוִהי)ּוְבצַּ ל ֵמיְמָרא דַּ ְמתּון ֲעָלָנא ָית ֻתְרֲעמּוְתכֹון עַּ עַּ : ְונְַּחָנא ָמה ֲאֵרי ְַתרַּ

ֹבֶקר ִלְשֹבעַּ ִבְשֹמעַּ ְיָי ֶאת ְתֻלֹּנֵתיֶכם אֲ  ֹיאֶמר מֶשה ְבֵתת ְיָי ָלֶכם ָבֶעֶרב ָבָשר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם בַּ ֶתם וַּ ֶשר אַּ
ל ְייָ  ִליִנם ָעָליו ְונְַּחנּו ָמה ֹלא ָעֵלינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכם ִכי עַּ ֹבֶקר  :מַּ ֹיאֶמר מֶשה ְבֵתת ְיָי ָלֶכם ָבֶעֶרב ָבָשר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם בַּ וַּ

ִליִנם ָעָליו ְונְַּחנּו ָמה ֹלא ָעֵלינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכם ִכי עַּ  ֶתם מַּ ְמ  :ל ְייָ ִלְשֹבעַּ ִבְשֹמעַּ ְיָי ֶאת ְתֻלֹּנֵתיֶכם ֲאֶשר אַּ ן ְיָי ְלכֹון ְברַּ ר ֹמֶשה ִבְדִיתַּ ֲאמַּ ָשא וַּ

ֲעִמין עֲ  תּון ִמְתרַּ ן ֳקָדם ְיָי ָית ֻתְרֲעמּוְתכֹון ִדי אַּ ע ְבִדְשִמיעַּ ְפָרא ְלִמְסבַּ ְחָמא ְבצַּ ל ְולַּ לֹוִהי ְונְַּחָנא ָמא ָלא ֲעָלָנא ֻתְרֲעמּוְתכֹון ִבְסָרא ְלֵמיכַּ

ְייָ  ל ֵמיְמָרא דַּ ֹיאֶמר מֶשה ֶאל ֲַהֹרן :ֶאָלֵהן עַּ ע ֵאת  וַּ ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיָי ִכי ָשמַּ ֱאֹמר ֶאל ָכל ֲעדַּ
ע ֵאת ְתֻלֹּנֵתיֶכם :ְתֻלֹּנֵתיֶכם ת ְבנֵי ִיְשָרֵאל ִקְרבּו ִלְפנֵי ְיָי ִכי ָשמַּ ֹיאֶמר מֶשה ֶאל ֲַהֹרן ֱאֹמר ֶאל ָכל ֲעדַּ ר ֹמֶשה ְלֲַהֹרן  :וַּ ֲאמַּ וַּ

ר ְלָכל ְכִנְש  ן ֳקָדמֹוִהי ָית ֻתְרֲעמּוְתכֹוןֱאמַּ ת ְבֵני  :ָתא ִדְבֵני ִיְשָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם ְיָי ֲאֵרי ְשִמיעַּ ֵבר ֲַהֹרן ֶאל ָכל ֲעדַּ ְיִהי ְכדַּ וַּ
ִמְדָבר ְוִהֵּנה ְכבֹוד ְיָי ִנְרָאה ֶבָעָנן ִיְפנּו ֶאל הַּ ֵבר ֲַהֹרן ֶאל ָכל :ִיְשָרֵאל וַּ ְיִהי ְכדַּ ִמְדָבר  וַּ ִיְפנּו ֶאל הַּ ת ְבֵני ִיְשָרֵאל וַּ ֲעדַּ

ְיָי ִאְתגְ  :ְוִהֵּנה ְכבֹוד ְיָי ִנְרָאה ֶבָעָנן ְדְבָרא ְוָהא ְיָקָרא דַּ ִליל ֲַהֹרן ִעם ָכל ְכִנְשָתא ִדְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִאְתְפִניּו ְלמַּ ד מַּ ֲהָוה כַּ ֲעָנָנאוַּ  :ִלי בַּ

ֵבר ְיָי ֶאל מ ְידַּ ֵבר ְיָי ֶאל מֶשה ֵלאֹמר :ֶשה ֵלאֹמרוַּ ְידַּ ִליל ְיָי ִעם ֹמֶשה ְלֵמיָמר :וַּ ְעִתי ֶאת ְתלּוֹּנת ְבֵני ִיְשָרֵאל  :ּומַּ ָשמַּ
ְעֶתם ִכי ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיכֶ  ֹבֶקר ִתְשְבעּו ָלֶחם ִוידַּ ִים ֹתאְכלּו ָבָשר ּובַּ ְרבַּ ֵבר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר ֵבין ָהעַּ ְעִתי  :םדַּ ָשמַּ

ֹבֶקר ִתְשְבעּו ָלֶחם ִוי ִים ֹתאְכלּו ָבָשר ּובַּ ְרבַּ ֵבר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר ֵבין ָהעַּ ְעֶתם ִכי ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכםֶאת ְתלּוֹּנת ְבֵני ִיְשָרֵאל דַּ י  :דַּ ְשִמיעַּ ֳקָדמַּ

ר  ֵליל ִעְמהֹון ְלֵמימַּ ת ְבֵני ִיְשָרֵאל מַּ ְחָמא ְוִתְדעּון ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ֱאָלָהכֹוןָית ֻתְרֲעמַּ ְפָרא ִתְשְבעּון לַּ ָיא ֵתיְכלּון ִבְסָרא ּוְבצַּ  :ֵבין ִשְמשַּ



ֲחֶנה מַּ ָטל ָסִביב לַּ ת הַּ ֹבֶקר ָהְיָתה ִשְכבַּ ֲחֶנה ּובַּ מַּ ס ֶאת הַּ ְתכַּ ְשָלו וַּ ל הַּ עַּ תַּ ְיִהי ָבֶעֶרב וַּ ל  :וַּ עַּ תַּ ְיִהי ָבֶעֶרב וַּ וַּ

ְש  ֲחֶנההַּ מַּ ָטל ָסִביב לַּ ת הַּ ֹבֶקר ָהְיָתה ִשְכבַּ ֲחֶנה ּובַּ מַּ ס ֶאת הַּ ְתכַּ ת  :ָלו וַּ ְפָרא ֲהוַּ ְשִריָתא ּוְבצַּ ת ָית מַּ ֲחפַּ ת ְסָליו וַּ ְמָשא ּוְסֵליקַּ ֲהָוה ְברַּ וַּ

ְשִריָתא ָלא ְסחֹור ְסחֹור ְלמַּ ת טַּ ִמ  :ְנָחתַּ ל ְפֵני הַּ ָטל ְוִהֵּנה עַּ ת הַּ ל ִשְכבַּ עַּ תַּ ל ָהָאֶרץוַּ ְכֹפר עַּ ק כַּ ק ְמֻחְסָפס דַּ  :ְדָבר דַּ
ל ָהָאֶרץ ְכֹפר עַּ ק כַּ ק ְמֻחְסָפס דַּ ִמְדָבר דַּ ל ְפֵני הַּ ָטל ְוִהֵּנה עַּ ת הַּ ל ִשְכבַּ עַּ תַּ ף   :וַּ לַּ ק ְמקַּ ְעדַּ ְדְבָרא דַּ ֵפי מַּ ל אַּ ָלא ְוָהא עַּ ת טַּ ת ְנָחתַּ ּוְסֵליקַּ

ק ְכִגיר ִכְגִליָדא ְעדַּ ל ְַרָעא דַּ ֹיאֶמר  :עַּ ה הּוא וַּ ֹיאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִכי ֹלא ָיְדעּו מַּ ִיְראּו ְבֵני ִיְשָרֵאל וַּ וַּ
ן ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה ֶלֶחם ֲאֶשר ָנתַּ ֹיאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִכי ֹלא יָ  :מֶשה ֲאֵלֶהם הּוא הַּ ִיְראּו ְבֵני ִיְשָרֵאל וַּ ה וַּ ְדעּו מַּ

ן ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה ֶלֶחם ֲאֶשר ָנתַּ ֹיאֶמר מֶשה ֲאֵלֶהם הּוא הַּ ָּנא הּוא ֲאֵרי ָלא ְיָדעּו ָמה  : הּוא וַּ ֲאחּוִהי מַּ ר לַּ ֲאָמרּו ְגבַּ ֲחזֹו ְבֵני ִיְשָרֵאל וַּ וַּ

ב ְיָי ְלכֹון ְלֵמיָכל ְחָמא ִדיהַּ ר ֹמֶשה ְלהֹון הּוא לַּ ֲאמַּ ָדבָ  :הּוא וַּ ר ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ִלְקטּו ִמֶמּנּו ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר ֶזה הַּ
ֲאֶשר ְבָאֳהלֹו ִתָקחּו ר נְַּפֹשֵתיֶכם ִאיש לַּ ֻגְלֹגֶלת ִמְספַּ ָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ִלְקטּו ִמֶמּנּו ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר  :לַּ ֶזה הַּ

ר נְַּפֹשֵתיֶכם ִאי גְֻלֹגֶלת ִמְספַּ ֲאֶשר ְבָאֳהלֹו ִתָקחּולַּ ן  : ש לַּ ְלָתא ִמְניַּ ר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ֻעְמָרא ְלגְֻלגַּ ִקיד ְיָי ְלקּוטּו ִמֵּניּה ְגבַּ ֵדין ִפְתָגָמא ִדי פַּ

ְשְכֵניּה ִתְּסבּון ר ְלִדי ְבמַּ ְר : נְַּפָשֵתיכֹון ְגבַּ מַּ ִיְלְקטּו הַּ ֲעשּו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל וַּ יַּ ְמִעיטוַּ מַּ ֲעשּו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל  :ֶבה ְוהַּ יַּ וַּ

ְמִעיט מַּ ְרֶבה ְוהַּ מַּ ִיְלְקטּו הַּ ֲעָבדּו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל ּוְלָקטּו ְדְַסֵגי ּוְדְַזֵער :וַּ ְמִעיט  :וַּ מַּ ְרֶבה ְוהַּ מַּ ָיֹמדּו ָבֹעֶמר ְוֹלא ֶהְעִדיף הַּ וַּ
ְמִעיט ֹלא ֶהְחִסיר ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו :ָלָקטּוֹלא ֶהְחִסיר ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו  מַּ ְרֶבה ְוהַּ מַּ ָיֹמדּו ָבֹעֶמר ְוֹלא ֶהְעִדיף הַּ ּוְכלֹו  :וַּ

ר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ְלָקטּו ִּסיר ְגבַּ ר ְדְַסֵגי ּוְדְַזֵער ָלא חַּ ֹיאֶמר מֶשה ֲאֵלֶהם ִאיש ַל יֹוֵתר : ְבֻעְמָרא ְוָלא אֹותַּ ד וַּ ִמֶמּנּו עַּ
ד ֹבֶקר :ֹבֶקר ֹיאֶמר מֶשה ֲאֵלֶהם ִאיש ַל יֹוֵתר ִמֶמּנּו עַּ ְפָרא :וַּ ד צַּ ר ֹמֶשה ְלהֹון ֱאנַּש ָלא יְַּשַר ִמֵּניּה עַּ ֲאמַּ ְוֹלא ָשְמעּו ֶאל  :וַּ

ִיְק  ש וַּ ִיְבאַּ ָיֻרם תֹוָלִעים וַּ ד ֹבֶקר וַּ יֹוִתרּו ֲאָנִשים ִמֶמּנּו עַּ יֹוִתרּו  :ֹצף ֲעֵלֶהם מֶשהמֶשה וַּ ְוֹלא ָשְמעּו ֶאל מֶשה וַּ

ִיְקֹצף ֲעֵלֶהם מֶשה ש וַּ ִיְבאַּ ָיֻרם תֹוָלִעים וַּ ד ֹבֶקר וַּ ְפָרא ּוְרֵחש ִריֲחָשא  :ֲאָנִשים ִמֶמּנּו עַּ ד צַּ ָיא ִמֵּניּה עַּ ְשָארּו גְֻברַּ ִבילּו ִמן ֹמֶשה ְואַּ ְוָלא קַּ

ֶשֶמש ְוָנָמס :יהֹון ֹמֶשהּוְסִרי ּוְרֵגז ֲעלֵ  ם הַּ ֹבֶקר ִאיש ְכִפי ָאְכלֹו ְוחַּ ֹבֶקר בַּ ִיְלְקטּו ֹאתֹו בַּ ֹבֶקר  :וַּ ֹבֶקר בַּ ִיְלְקטּו ֹאתֹו בַּ וַּ

ֶשֶמש ְוָנָמס ם הַּ ר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ּוָמה ְדִמ  :ִאיש ְכִפי ָאְכלֹו ְוחַּ ר ִבְצָפר ְגבַּ ד ֲחָמא ּוְלָקטּו ָיֵתיּה ִבְצפַּ ְקָלא כַּ ֵפי חַּ ל אַּ ְשָתַר ִמֵּניּה עַּ

ִגידּו  :ֲעלֹוִהי ִשְמָשא ָפָשר יַּ ָיֹבאּו ָכל ְנִשיֵאי ָהֵעָדה וַּ ִשִשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְשֶנה ְשֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד וַּ יֹום הַּ ְיִהי בַּ וַּ
ִשִשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְש  :ְלמֶשה יֹום הַּ ְיִהי בַּ ִגידּו ְלמֶשהוַּ יַּ ָיֹבאּו ָכל ְנִשיֵאי ָהֵעָדה וַּ ֲהָוה ְביֹוָמא ְשִתיָאָתָאה  :ֶנה ְשֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד וַּ וַּ

ִּויאּו ְלֹמֶשה ְבְרֵבי ְכִנְשָתא ְוחַּ ד ְוֲאתֹו ָכל רַּ ד ְתֵרין ְתֵרין ֻעְמִרין ְלחַּ ל חַּ ְחָמא עַּ ֹיאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאשֶ  :ְלָקטּו לַּ ר ִדֶבר ְיָי וַּ
ּנִ  ֵשלּו ְוֵאת ָכל ָהֹעֵדף הַּ ְשלּו בַּ ְיָי ָמָחר ֵאת ֲאֶשר ֹתאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶשר ְתבַּ ת ֹקֶדש לַּ בַּ ָבתֹון שַּ יחּו ָלֶכם שַּ

ֹבֶקר ד הַּ ְיָי מָ  :ְלִמְשֶמֶרת עַּ ת ֹקֶדש לַּ בַּ ָבתֹון שַּ ֹיאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶשר ִדֶבר ְיָי שַּ ְשלּו וַּ ָחר ֵאת ֲאֶשר ֹתאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶשר ְתבַּ

ֹבֶקר ד הַּ ִּניחּו ָלֶכם ְלִמְשֶמֶרת עַּ ֵשלּו ְוֵאת ָכל ָהֹעֵדף הַּ תּון  :בַּ ת קּוְדָשא ֳקָדם ְיָי ְמָחר ָית ִדי אַּ ִליל ְיָי ְשָבָתא ְשבַּ ר ְלהֹון הּוא ִדי מַּ ֲאמַּ וַּ

ְפָראֲעִתיִדין ְלֵמָפא ֱאפֹו ְוָית  ד צַּ ת עַּ ְטרַּ ִשילּו ְוָית ָכל מֹוָתָרא ְַצָנעּו ְלכֹון ְלמַּ ָשָלא בַּ תּון ֲעִתיִדין ְלבַּ ֹבֶקר  :ִדי אַּ ד הַּ ִּניחּו ֹאתֹו עַּ יַּ וַּ
ֲאֶשר ִצָּוה מֶשה ְוֹלא ִהְבִאיש ְוִרָמה ֹלא ָהְיָתה בוֹ  ֲאֶשר ִצָּוה מ :כַּ ֹבֶקר כַּ ד הַּ ִּניחּו ֹאתֹו עַּ יַּ ֶשה ְוֹלא ִהְבִאיש ְוִרָמה ֹלא וַּ

ִקיד ֹמֶשה ְוָלא ְסִרי ְוִריֲחָשא ָלא ֲהָוה ֵביּה :ָהְיָתה בוֹ  ְפָרא ְכָמא ִדפַּ ד צַּ ָבת  :ְוְַצָנעּו ָיֵתיּה עַּ יֹום ִכי שַּ ֹיאֶמר מֶשה ִאְכֻלהּו הַּ וַּ
ָשֶדה יֹום ֹלא ִתְמָצֻאהּו בַּ ְיָי הַּ יֹום לַּ ֹיאֶמר משֶ  :הַּ ָשֶדהוַּ יֹום ֹלא ִתְמָצֻאהּו בַּ ְיָי הַּ יֹום לַּ ָבת הַּ יֹום ִכי שַּ ר ֹמֶשה  :ה ִאְכֻלהּו הַּ ֲאמַּ וַּ

ְקָלא ְשְכֻחֵּניּה ְבחַּ ְבָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם ְיָי יֹוָמא ֵדין ָלא תַּ יֹום  :ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי שַּ ְשִביִעי ֵשֶשת ָיִמים ִתְלְקֻטהּו ּובַּ הַּ
ָבת ֹלא ִיְהֶיה בוֹ  ָבת ֹלא ִיְהֶיה בוֹ  :שַּ ְשִביִעי שַּ יֹום הַּ ְבָתא ָלא  :ֵשֶשת ָיִמים ִתְלְקֻטהּו ּובַּ ִשָתא יֹוִמין ִתְלְקֻטֵּניּה ּוְביֹוָמא ְשִביָעָאה שַּ

ְשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט וְ  :ְיֵהי ֵביּה יֹום הַּ ְיִהי בַּ ְשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְוֹלא ָמָצאּו :ֹלא ָמָצאּווַּ יֹום הַּ ְיִהי בַּ  :וַּ

ְשָכחּו ָמא ְלִמְלָקט ְוָלא אַּ ֲהָוה ְביֹוָמא ְשִביָעָאה ְנָפקּו ִמן עַּ י  :וַּ ד ָאָנה ֵמְַנֶתם ִלְשֹמר ִמְצֹותַּ ֹיאֶמר ְיָי ֶאל מֶשה עַּ וַּ



ֹיאֶמר ְיָי אֶ  :ְותֹוֹרָתי י ְותֹוֹרָתיוַּ ד ָאָנה ֵמְַנֶתם ִלְשֹמר ִמְצֹותַּ י  :ל מֶשה עַּ ר ִפקּודַּ תּון ְמָסְרִבין ְלִמטַּ י אַּ ד ֵאיָמתַּ ר ְיָי ְלֹמֶשה עַּ ֲאמַּ וַּ

ִשִשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְשבּו  :ְואֹוָרָיָתי יֹום הַּ ל ֵכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם בַּ ָבת עַּ שַּ ן ָלֶכם הַּ ְחָתיו ַל ְראּו ִכי ְיָי ָנתַּ ִאיש תַּ
ְשִביִעי יֹום הַּ ִשִשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְשבּו ִאיש  :ֵיֵצא ִאיש ִמְמֹקמֹו בַּ יֹום הַּ ל ֵכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם בַּ ָבת עַּ שַּ ן ָלֶכם הַּ ְראּו ִכי ְיָי ָנתַּ

ְשִביִעי יֹום הַּ ְחָתיו ַל ֵיֵצא ִאיש ִמְמֹקמֹו בַּ ל ֵכן הּוא ָיֵהב ְלכֹון ְביֹוָמא ְשִתיָתָאה ְלֵחם ְתֵרין יֹוִמין ֲחזֹו ֲאֵרי יְ  :תַּ ְבָתא עַּ ב ְלכֹון שַּ ָי ְיהַּ

ְשִבִעי :ִתיבּו ֱאנַּש ְתחֹותֹוִהי ָלא ִיפֹוק ֱאנַּש ֵמְַתֵריּה ְביֹוָמא ְשִביָעָאה יֹום הַּ ִיְשְבתּו ָהָעם בַּ ְש  :וַּ יֹום הַּ ִיְשְבתּו ָהָעם בַּ  :ִבִעיוַּ

ָמא ְביֹוָמא ְשִביָעָאה ִפיִחת ִבְדָבש :ְוָנחּו עַּ ְעמֹו ְכצַּ ד ָלָבן ְוטַּ ע גַּ ִיְקְראּו ֵבית ִיְשָרֵאל ֶאת ְשמֹו ָמן ְוהּוא ְכֶזרַּ  :וַּ
ִפיִחת ִבְדָבש ְעמֹו ְכצַּ ד ָלָבן ְוטַּ ע גַּ ִיְקְראּו ֵבית ִיְשָרֵאל ֶאת ְשמֹו ָמן ְוהּוא ְכֶזרַּ ע גַָּדא ּו :וַּ ר ְזרַּ ְקרֹו ֵבית ִיְשָרֵאל ָית ְשֵמיּה ָמן ְוהּוא ְכבַּ

ֲעֵמיּה ְכִאְסְקֵריָטָון ִבְדָבש ָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ְמֹלא ָהֹעֶמר ִמֶמּנּו ְלִמְשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם  :ִחָּור ְוטַּ ֹיאֶמר מֶשה ֶזה הַּ וַּ
ֶלֶחם ֲאֶשר ֶהֱאכַּ  ן ִיְראּו ֶאת הַּ עַּ ִמְדָבר ְבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםְלמַּ ָדָבר  :ְלִתי ֶאְתֶכם בַּ ֹיאֶמר מֶשה ֶזה הַּ וַּ

ְלִתי ֶאְתֶכם ֶלֶחם ֲאֶשר ֶהֱאכַּ ן ִיְראּו ֶאת הַּ עַּ ִמְדָבר ְבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ְמֹלא ָהֹעֶמר ִמֶמּנּו ְלִמְשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם ְלמַּ ֵמֶאֶרץ  בַּ

ְח  :ִמְצָרִים ְטָרא ְלָדֵריכֹון ְבִדיל ְדֶיֱחזּון ָית לַּ ִקיד ְיָי ְמֵלי ֻעְמָרא ִמֵּניּה ְלמַּ ר ֹמֶשה ֵדין ִפְתָגָמא ִדי פַּ ֲאמַּ ְדְבָרא וַּ ָמא ִדי אֹוָכִלית ָיְתכֹון ְבמַּ

ָפקּוִתי ָיְתכֹון ֵמְַרָעא ְדִמְצָרִים ֹיאֶמר מֶשה ֶאל ַ :ְבאַּ ּנַּח וַּ ת ְוֶתן ָשָמה ְמֹלא ָהֹעֶמר ָמן ְוהַּ ח ִצְנֶצֶנת ַחַּ ֲהֹרן קַּ
ּנַּח ֹאתֹו ִלְפֵני ְיָי  :ֹאתֹו ִלְפֵני ְיָי ְלִמְשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם ת ְוֶתן ָשָמה ְמֹלא ָהֹעֶמר ָמן ְוהַּ ח ִצְנֶצֶנת ַחַּ ֹיאֶמר מֶשה ֶאל ֲַהֹרן קַּ וַּ

ר  :ְלִמְשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם ֲאמַּ ְטָרא ְלָדֵריכֹוןוַּ ָמן ְמֵלי ֻעְמָרא ָמן ְוְַצנַּע ָיֵתיּה ֳקָדם ְיָי ְלמַּ ב תַּ ב ְצלֹוִחית ֲחָדא ְוהַּ ֲאֶשר  :ֹמֶשה ְלֲַהֹרן סַּ כַּ
ִּניֵחהּו ֲַהֹרן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְשָמֶרת יַּ ִּניֵחהּו  :ִצָּוה ְיָי ֶאל מֶשה וַּ יַּ ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ֶאל מֶשה וַּ ֲַהֹרן ִלְפֵני ָהֵעֻדת כַּ

ְטָרא :ְלִמְשָמֶרת ֲהדּוָתא ְלמַּ ִקיד ְיָי ְלֹמֶשה ְוְַצְנֵעיּה ֲַהֹרן ֳקָדם סַּ ָמן ְַרָבִעים ָשָנה  :ְכָמא ִדי פַּ ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת הַּ
ד ֹבָאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ  ָמן ָאְכלּו עַּ ד ֹבָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָשֶבת ֶאת הַּ ןעַּ ָמן ְַרָבִעים ָשָנה  :ְכָנעַּ ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת הַּ

ן ד ֹבָאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְכָנעַּ ָמן ָאְכלּו עַּ ד ֹבָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָשֶבת ֶאת הַּ ד ְדֵמיֵתיהֹון  :עַּ ָּנא ְַרְבִעין ְשִנין עַּ ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאָכלּו ָית מַּ

ןְלְַרָעא ָיְתָבָתא ָית מַּ  ד ְדָאתֹו ִלְסָיֵפי ְַרָעא ִדְכָנעַּ  :ֲעִשִרית ָהֵאיָפה הּואְוָהֹעֶמר  :ְוָהֹעֶמר ֲעִשִרית ָהֵאיָפה הּוא :ָּנא ֲאָכלּו עַּ

ְסָרא ִבְתָלת ְסִאין הּוא ד ִמן עַּ  :ְוֻעְמָרא חַּ
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ָתה ָעִשיָת ֶאת  ֶדָך אַּ ָתה הּוא ְיָי ְלבַּ ֶיה ֶאת אַּ ָתה ְמחַּ יִַּמים ְוָכל ֲאֶשר ָבֶהם ְואַּ ִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה הַּ ָשמַּ ִים ּוְשֵמי הַּ ָשמַּ הַּ
ְרָת ָלֶהם ִמְדָבר ִהְמטַּ ָתה הּוא ֶשָעִשיָת ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְגדֹולֹות ָתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו גַּם בַּ שָ  ֻכָלם ְואַּ ִים ּוִמּצּור ֶלֶחם ִמן הַּ מַּ

ֲחֶמיָך הָ  ָת ָלֶהם ָכל ָצְרֵכיֶהם ִשְמלֹוָתם ֹלא ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם ֵכן ְברַּ ִים ְוגַּם ָנתַּ ָלִמיש הֹוֵצאָת ָלֶהם מַּ חַּ ֲחָסֶדיָך הַּ ִבים ּובַּ רַּ
ְסִפיק ָלנּו ָכל ָצְרֵכנּו ְוצָ  ְלְכֵלנּו ְותַּ ְרְנֵסנּו ּוְתכַּ ח ָהֲעצּוִמים ְתזּוֵננּו ּוְתפַּ ח ְבִלי ֹטרַּ ְמרּוִבים ְבִמלּוי ּוְבֶרוַּ ְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל הַּ ְרֵכי עַּ

ת ְיֵדי ָבָשר ָוָדם חַּ ְּנִקָיה ְוֹלא ִמתַּ ת ָיְדָך הַּ חַּ  :ְוָעָמל ָגדֹול ִמתַּ

י ֶשָתִכין ִלי ּוְלְַנֵשי ֵביִתי ָכל מַּ  י ֵואֹלֵהי ֲאבֹותַּ ֵיינּו ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלהַּ ְזִמין ָלנּו ָכל ָצְרֵכנּו ְלָכל יֹום ָויֹום ֵמחַּ ֲחסֹוֵרנּו ְותַּ
ֲחסֹוֵרנּו ּוְלָכל ָשָעה ְוָשָעה ִמָשעֹוֵתינּו ֵדי ִספּוֵקנּו ּוְלָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינּו ֵדי ִמְחָיֵתנּו ִמָיְדָך טֹוָבה ְוָהְרָחָבה ְוֹלא ְכִמעּוט  ֵדי מַּ הַּ

ְרִעי ְמסּוִר ִמְפָעֵלינּו ְוקוֹ  ע זַּ ְרִעי ְוֶזרַּ י ּוְמזֹונֹות ְַנֵשי ֵביִתי ְוזַּ ים ְבָיְדָך ְוֹלא ְביַּד ֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמְזֵעיר ְגמּולֹוֵתינּו ְוִיְהיּו ְמזֹונֹותַּ
 :ָבָשר ָוָדם
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