פרשת המן
סגולה לפרנסה לומר בכל יום את פרשת המן .עניין זה מוזכר כבר ב'ארבעה טורים' (אורח חיים סי' שא ' -טוב לומר פרשת המן') ,ומרן
הבית יוסף ביאר "כדי שיאמין שכל מזונותיו באין לו בהשגחה" ,וב'פרישה'" :בירושלמי דברכות איתא ,כל האומר פרשת
המן בכל יום ,מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו" .לגבי אמירת פרשת המן בשבת ,פסק רבינו בעל ה'באר היטב'( :סימן א' סעיף
קטן ט') "וגם בשבת יוכל לומר פרשת המן".

בשם 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.

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֵואל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ַּתזְ ִמין ּ ַפ ְרנָ ָסה ְל ָכל ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ּו ַפ ְרנָ ָס ִתי ּו ַפ ְרנָ ַסת
יתי ִּב ְכ ָל ָלםְּ .בנַ ַחת ְולֹא ְּב ַצ ַער ְּב ָכבוֹ ד ְולֹא ְּב ִב ּז ּוי ְּב ֶה ֵּתר ְולֹא ְּב ִא ּס ּור ְּכ ֵדי ׁ ֶשנּ ּו ַכל ַל ֲעבוֹ ד
ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ִ
ֲעבוֹ ָד ֶת ָך ְו ִל ְלמוֹ ד ּתוֹ ָר ֶת ָך ְּכמוֹ ׁ ֶשזַ נְ ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ָמן ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרץ ִצ ָ ּיה ַו ֲע ָר ָבה:

֤אמר יְ יָ ֶאל מ ׁ ֶֹש֔ה ִהנְ נִ ֨י ַמ ְמ ִט֥יר ָל ֶכ֛ם ֶל ֶ֖חם ִמן ַה ּׁ ָש ָמ֑יִ ם
ַו ּיֹ ֶ
ְויָ ָצ֨א ָה ָע֤ם ְו ָל ְֽקט ּ ֙ו דְּ ַבר י֣וֹ ם ְּביוֹ מ֔וֹ ְל ַמ ַ֧ען ֲאנַ ֶּס֛נּ ּו ֲהיֵ ֵל ְ֥ך
ְּבתוֹ ָר ִת֖י ִאם ֽל ֹא:

משה ָהא ֲאנָ א ָמ ֵחית ְלכוֹ ן ַל ְח ָמא ִמן
ַו ֲא ַמר יְ יָ ְל ׁ ֶ
ׁ ְש ַמיָ א ְויִ ְפק ּון ַע ָמא ְויִ ְל ְקט ּון ּ ִפ ְתגַ ם יוֹ ם ְּביוֹ ֵמ ּה
ְּב ִדיל ַד ֲאנַ ִסנ ּון ַהיְ ָהכ ּון ְּבאוֹ ַריְ ִתי ִאם ָלא:

ְו ָהיָ ה֙ ַּב ּי֣וֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִש֔י ְו ֵה ִכ֖ינ ּו ֵא֣ת ֲא ׁ ֶשר יָ ִב֑יא ּו ְו ָהיָ ֣ה ִמ ׁ ְשנֶ ֔ה ַע֥ל
שר יִ ְל ְקט֖ ּו י֥וֹ ם | יֽ וֹ ם:
ֲא ׁ ֶ ֽ

יהי
ית ְקנ ּון יָ ת ְדיַ יְ ת ּון ִו ֵ
ית ָאה ִו ַ
יהי ְּביוֹ ָמא ׁ ְש ִת ָ
ִו ֵ
ַעל ַחד ְּת ֵרין ַעל ְדיִ ְל ְקט ּון יוֹ ם יוֹ ם:

֤אמר מ ׁ ֶֹשה֙ ְו ַא ֲהרֹ֔ן ֶ ֽאל ָּכל ְּבנֵ ֖י יִ שְׂ ָר ֵא֑ל ֶע ֶ֕רב ִ ֽו ַיד ְע ֶּת֕ם ִּכ֧י
ַו ּיֹ ֶ
יְ יָ הוֹ ִצ֥יא ֶא ְת ֶכ֖ם ֵמ ֶא ֶ֥רץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם:

משה ְו ַא ֲהר ֹן ְל ָכל ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ַר ְמ ׁ ָשא
ַו ֲא ַמר ׁ ֶ
ְו ִת ְדע ּון ֲא ֵרי יְ יָ ַא ּ ֵפיק יָ ְתכוֹ ן ֵמ ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם:

יכ֖ם ַעל
הו֔ה ְּב ׁ ָש ְמע֥וֹ ֶאת ְּת ֻל ּנ ֵֹת ֶ
יתם֙ ֶאת ְּכב֣וֹ ד יְ ָ
ּו ֹב ֶ֗קר ּו ְר ִא ֶ
יְ יָ ְונַ ְ֣חנ ּו ָמ֔ה ִּכ֥י (תלונו) ַת ִּל֖ינ ּו ָע ֵלֽינ ּו:

יע
ּו ְב ַצ ְפ ָרא ְו ֶת ֱחז ּון יָ ת יְ ָק ָרא ַדיְ יָ ַּכד ׁ ְש ִמ ַ
ימ ָרא ַדיְ יָ
(ק ָדמוֹ ִהי) יָ ת ֻּת ְר ֲעמ ּו ְתכוֹ ן ַעל ֵמ ְ
ֳ
ְונַ ְחנָ א ָמא ֲא ֵרי ַא ְת ַר ַע ְמ ּת ּון ֲע ָלנָ א:

כ֗ל ְו ֶל ֶ֤חם ַּב ּ ֹב ֶ֙קר֙
ַו ּיֹ ֶ
֣אמר מ ׁ ֶֹש֗ה ְּב ֵת֣ת יְ יָ ָל ֶכ֨ם ָּב ֶע ֶ֜רב ָּבשָׂ ֣ר ֶל ֱא ֹ
יכ֔ם ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּת֥ם ַמ ִּלינִ ֖ם ָע ָל֑יו
מ ַ֤ע יְ יָ ֶאת ְּת ֻל ּ ֹנ ֵ֣ת ֶ
ִלשְׂ ּ ֹב ַ֔ע ִּב ׁ ְש ֹ
יכ֖ם ִּכ֥י ַעל יְ יָ ֽ:
ְונַ ְ֣חנ ּו ָמ֔ה לֹא ָע ֵל֥ינ ּו ְת ֻל ּנ ֵֹת ֶ

משה ִּב ְדיִ ֵּתן יְ יָ ְלכוֹ ן ְּב ַר ְמ ׁ ָשא ִּב ְס ָרא
ַו ֲא ַמר ׁ ֶ
ׁ
יען ֳק ָדם
מ
ִ
ש
ְ
ד
ִ
ב
ְ
ע
ב
ַ
ס
ְ
מ
ִ
ל
ְ
א
ר
ָ
פ
ְ
צ
ַ
ב
ְ
א
מ
ָ
ח
ְ
יכל ְו ַל
ְל ֵמ ַ
ּ
ּ
ּ
ַ
יְ יָ יָ ת ֻּת ְר ֲעמ ּו ְתכוֹ ן ִדי ַא ּת ּון ִמ ְת ַר ֲע ִמין ֲעלוֹ ִהי
ְונַ ְחנָ א ָמא ָלא ֲע ָלנָ א ֻּת ְר ֲעמ ּו ְתכוֹ ן ֶא ָל ֵהן ַעל
ימ ָרא ַדיְ יָ :
ֵמ ְ

מ֗ר ֶ ֽאל ָּכל ֲע ַדת֙ ְּבנֵ ֣י יִ שְׂ ָר ֵא֔ל
֤אמר מ ׁ ֶֹש ֙
ַו ּיֹ ֶ
ה ֶ ֽאל ַא ֲהרֹ֔ן ֱא ֹ
יכֽם:
ִק ְרב֖ ּו ִל ְפנֵ ֣י יְ יָ ִּכ֣י ׁ ָש ַמ֔ע ֵא֖ת ְּת ֻל ּנ ֵֹת ֶ

משה ְל ַא ֲהר ֹן ֱא ַמר ְל ָכל ְּכנִ ׁ ְש ָּתא ִד ְבנֵ י
ַו ֲא ַמר ׁ ֶ
יען ֳק ָדמוֹ ִהי יָ ת
יִ שְׂ ָר ֵאל ְק ִריב ּו ֳק ָדם יְ יָ ֲא ֵרי ׁ ְש ִמ ַ
ֻּת ְר ֲעמ ּו ְתכוֹ ן:

ַויְ ִה֗י ְּכ ַד ֵּב֤ר ַא ֲהרֹן֙ ֶאל ָּכל ֲע ַד֣ת ְּבנֵ ֽי יִ שְׂ ָר ֵא֔ל ַו ִ ּי ְפנ֖ ּו ֶאל
ַה ִּמ ְד ָּב֑ר ְו ִה ֵּנה֙ ְּכב֣וֹ ד יְ יָ נִ ְר ָא֖ה ֶּב ָענָ ֽן:

ַו ֲה ָוה ַּכד ַמ ִליל ַא ֲהר ֹן ִעם ָּכל ְּכנִ ׁ ְש ָּתא ִד ְבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵא ּל ְו ִא ְת ּ ְפנִ י ּו ְל ַמ ְד ְּב ָרא ְו ָהא יְ ָק ָרא ַדיְ יָ
ִא ְתגְ ִלי ַּב ֲענָ נָ א:

מר:
ַויְ ַד ֵּב֥ר יְ יָ ֶאל מ ׁ ֶֹש֥ה ֵּלא ֽ ֹ

ימר:
משה ְל ֵמ ָ
ּו ַמ ֵליל יְ יָ ִעם ׁ ֶ

מ֗ר ֵּב֤ין
ׁ ָש ַמ ְ֗ע ִּתי ֶאת ְּתל ּו ּ ֹנת֮ ְּבנֵ ֣י יִ שְׂ ָר ֵאל֒ דַּ ֵּב֨ר ֲא ֵל ֶה֜ם ֵלא ֹ
ֹאכל֣ ּו ָבשָׂ ֔ר ּו ַב ּ ֹב ֶ֖קר ִּתשְׂ ְּבע ּו ָל ֶ֑חם ִ ֽו ַיד ְע ֶּת֕ם ִּכ֛י
ָ ֽה ַע ְר ַּב֙יִ ם֙ ּת ְ
יכֽם:
ֲאנִ ֥י יְ יָ ֱאל ֹ ֵה ֶ

יע ֳק ָד ַמי יָ ת ֻּת ְר ֲע ַמת ְּבנֵ י יִ ּ ְׂש ָר ֵאל ַמ ֵליל
ׁ ְש ִמ ַ
יכ ּל ּון ִּב ְס ָרא
ימר ֵּבין ׁ ִש ְמ ׁ ַשיָ א ֵּת ְ
ִע ְמהוֹ ן ְל ֵמ ַ
ּו ְב ַצ ְפ ָרא ִּתשְׂ ְּבע ּון ַל ְח ָמא ְו ִת ְדע ּון ֲא ֵרי ֲאנָ א יְ יָ
ֱא ָל ָהכוֹ ן:

ַויְ ִה֣י ָב ֶע ֶ֔רב ַו ַּת ַ֣על ַה ּ ְשׂ ָל֔ו ַו ְּת ַכ֖ס ֶאת ַ ֽה ַּמ ֲחנֶ ֑ה ּו ַב ּ ֹב ֶ֗קר ָ ֽהיְ ָתה֙
ׁ ִש ְכ ַב֣ת ַה ּ ַט֔ל ָס ִב֖יב ַל ַּֽמ ֲחנֶ ֽה:

יתא
יקת ְס ָליו ַו ֲח ַפת יָ ת ַמ ׁ ְש ִר ָ
ַו ֲה ָוה ְב ַר ְמ ׁ ָשא ּו ְס ֵל ַ
ּו ְב ַצ ְפ ָרא ֲה ַות נְ ָח ַתת ַט ָלא ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
יתא:
ְל ַמ ׁ ְש ִר ָ

א

ַו ַּת ַ֖על ׁ ִש ְכ ַב֣ת ַה ּ ָט֑ל ְו ִה ֵּנ֞ה ַעל ּ ְפנֵ ֤י ַה ִּמ ְד ָּבר֙ דַּ ֣ק ְמ ֻח ְס ּ ָפ֔ס דַּ ֥ק
ַּכ ְּכ ֹפ֖ר ַעל ָה ָ ֽא ֶרץ:

יקת נְ ָח ַתת ַט ָלא ְו ָהא ַעל ַא ּ ֵפי ַמ ְד ְּב ָרא
ּו ְס ֵל ַ
ַד ְע ַדק ְמ ַק ַלף ַד ְע ַדק ְּכגִ יר ִּכגְ ִל ָידא ַעל ַא ְר ָעא:

֨אמר֜ ּו ִא ׁ
֤יש ֶאל ָא ִחיו֙ ָמ֣ן ה֔ ּוא ִּכ֛י לֹ֥א
ַו ִ ּי ְרא֣ ּו ְבנֵ ֽי יִ שְׂ ָר ֵא֗ל ַו ּיֹ ְ
֤אמר מ ׁ ֶֹשה֙ ֲא ֵל ֶה֔ם ה֣ ּוא ַה ֶּל ֶ֔חם ֲא ׁ ֶש֨ר נָ ַת֧ן
יָ ְדע֖ ּו ַמה ה֑ ּוא ַו ּיֹ ֶ
יְ יָ ָל ֶכ֖ם ְל ָא ְכ ָלֽה:

ַו ֲחזוֹ ְבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַו ֲא ָמר ּו גְ ַבר ַל ֲאח ּו ִהי ַמנָ א ה ּוא
משה ְלהוֹ ן ה ּוא
ֲא ֵרי ָלא יְ ָדע ּו ָמא ה ּוא ַו ֲא ַמר ׁ ֶ
יכל:
ַל ְח ָמא ִדי יְ ַהב יְ יָ ְלכוֹ ן ְל ֵמ ַ

הו֔ה ִל ְקט֣ ּו ִמ ֶּמ֔נּ ּו ִא ׁ
֖יש ְל ִפ֣י ָא ְכל֑וֹ עֹ ֶ֣מר
זֶ ֤ה ַהדָּ ָבר֙ ֲא ׁ ֶש֣ר ִצ ָ ּו֣ה יְ ָ
יכ֔ם ִא ׁ
֛יש ַל ֲא ׁ ֶש֥ר ְּב ָא ֳהל֖וֹ ִּת ָ ּ ֽקח ּו:
ַל ֻ ּג ְל ּ ֹג ֶ֗לת ִמ ְס ּ ַפר֙ נַ ְפ ׁש ֹ ֵ֣ת ֶ

ֵדין ּ ִפ ְתגָ ָמא ִדי ַפ ֵקיד יְ יָ ְלק ּוט ּו ִמנֵ ּה גְ ַבר ְלפ ּום
יכ ֵל ּה ֻע ְמ ָרא ְלגֻ ְלגַ ְל ָּתא ִמנְ יַ ן נַ ְפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן גְ ַבר
ֵמ ְ
ְל ִדי ְב ַמ ׁ ְש ְּכנֵ ּה ִּת ְסב ּון:

ַו ַ ּי ֲעשׂ ּו ֵכ֖ן ְּבנֵ ֣י יִ שְׂ ָר ֵא֑ל ַ ֽו ִ ּי ְל ְקט֔ ּו ַה ַּמ ְר ֶּב֖ה ְו ַה ַּמ ְמ ִ ֽעיט:

ַו ַע ָבד ּו ֵכן ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ּו ְל ָקט ּו ְד ַא ְסגֵ י ּו ְד ַאזְ ֵער:

מ֣דּ ּו ָבעֹ ֶ֔מר ְולֹ֤א ֶה ְעדִּ יף֙ ַה ַּמ ְר ֶּב֔ה ְו ַה ַּמ ְמ ִע֖יט לֹ֣א ֶה ְח ִס֑יר
ַו ָ ּי ֹ
ִא ׁ
֥יש ְל ִ ֽפי ָא ְכל֖וֹ ָל ָ ֽקט ּו:

ּו ְכלוֹ ְבע ּו ְמ ָרא ְו ָלא אוֹ ַתר ְד ַא ְסגֵ י ּו ְד ַאזְ ֵער ָלא
יכ ֵל ּה ְל ָקט ּו:
ַח ִסיר גְ ַבר ְלפ ּום ֵמ ְ

֥אמר מ ׁ ֶֹש֖ה ֲא ֵל ֶה֑ם ִא ׁ
֕יש ַאל יוֹ ֵת֥ר ִמ ֶּמ֖נּ ּו ַעד ֹּֽב ֶקר:
ַו ּיֹ ֶ

משה ְלהוֹ ן ֱאנַ ׁש ָלא יַ ׁ ְש ַאר ִמנֵ ּה ַעד
ַו ֲא ַמר ׁ ֶ
ַצ ְפ ָרא:

ְולֹא ׁ ָש ְמע֣ ּו ֶאל מ ׁ ֶֹש֗ה ַו ּיוֹ ִת֨ר ּו ֲאנָ ׁ ִש֤ים ִמ ֶּמ֙נּ ּ ֙ו ַעד ּ ֹב ֶ֔קר ַו ָ ּי ֻ֥רם
ֹשה:
ּתוֹ ָל ִע֖ים ַו ִ ּי ְב ַא ׁ֑ש ַו ִ ּי ְקצֹ֥ף ֲע ֵל ֶה֖ם מ ׁ ֶ ֽ

משה ְו ַא ׁ ְש ָאר ּו גֻ ְב ַריָ א ִמנֵ ה ַעד
ְו ָלא ַק ִּביל ּו ִמן ׁ ֶ
משה:
יח ׁ ָשא ּו ְס ִרי ּו ְרגַ ז ֲע ֵליהוֹ ן ׁ ֶ
ַצ ְפ ָרא ּו ְר ֵח ׁש ִר ֲ

ַו ִ ּי ְל ְקט֤ ּו אֹתוֹ ֙ ַּב ּ ֹב ֶ֣קר ַּב ּ ֹב ֶ֔קר ִא ׁ
֖יש ְּכ ִפ֣י ָא ְכל֑וֹ ְו ַח֥ם ַה ּׁ ֶש ֶ֖מ ׁש
ְונָ ָ ֽמס:

יכ ֵל ּה
ּו ְל ָקט ּו יָ ֵת ּה ִּב ְצ ַפר ִּב ְצ ָפר גְ ַבר ְלפ ּום ֵמ ְ
ּו ָמא ְד ִמ ׁ ְש ָּת ַאר ִמנֵ ּה ַעל ַא ּ ֵפי ַח ְק ָלא ַּכד ֲח ָמא
ֲעלוֹ ִהי ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ּ ָפ ׁ ָשר:

ַויְ ִה֣י | ַּב ּי֣וֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִש֗י ָל ְֽקט֥ ּו ֶל ֶ֙חם֙ ִמ ׁ ְשנֶ ֔ה ׁ ְשנֵ ֥י ָהעֹ ֶ֖מר ָל ֶא ָח֑ד
ֹשה:
יא֣י ָ ֽה ֵע ָד֔ה ַו ַ ּי ִ ּג֖יד ּו ְלמ ׁ ֶ ֽ
ַו ָ ּי ֹב֙א ּ ֙ו ָּכל נְ שִׂ ֵ

ית ָאה ְל ָקט ּו ַל ְח ָמא ַעל ַחד
ַו ֲה ָוה ְּביוֹ ָמא ׁ ְש ִת ָ
ְּת ֵרין ְּת ֵרין ֻע ְמ ִרין ְל ָחד ַו ֲאתוֹ ָּכל ַר ְב ְר ֵבי ְכנִ ׁ ְש ָּתא
משה:
ְו ַח ִויא ּו ְל ׁ ֶ

֣אמר ֲא ֵל ֶה֗ם ה֚ ּוא ֲא ׁ ֶש֣ר דִּ ֶּב֣ר יְ יָ ׁ ַש ָּבת֧וֹ ן ׁ ַש ַּבת קֹ ֶ֛ד ׁש ַלֽיְ יָ
ַו ּיֹ ֶ
שר ְּת ַב ּׁ ְשל ּ ֙ו ַּב ּׁ ֵש֔ל ּו ְו ֵאת֙
ָמ ָח֑ר ֵא֣ת ֲא ׁ ֶשר ּתֹאפ֞ ּו ֵאפ֗ ּו ְו ֵא֤ת ֲא ׁ ֶ ֽ
הע ֵֹד֔ף ַה ִּנ֧יח ּו ָל ֶכ֛ם ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶ֖רת ַעד ַה ֹּֽב ֶקר:
ָּכל ָ ֣

ַו ֲא ַמר ְלהוֹ ן ה ּוא ִדי ַמ ִליל יְ יָ ׁ ְש ָב ָתא ׁ ְש ַבת ק ּו ְד ׁ ָשא
ֳק ָדם יְ יָ ְמ ָחר יָ ת ִדי ַא ּת ּון ֲע ִת ִידין ְל ֵמ ָפא ֲאפוֹ ְויָ ת
ִדי ַא ּת ּון ֲע ִת ִידין ְל ַב ׁ ָש ָלא ַּב ׁ ִשיל ּו ְויָ ת ָּכל מוֹ ָת ָרא
ַא ְצנָ ע ּו ְלכוֹ ן ְל ַמ ּ ְט ַרת ַעד ַצ ְפ ָרא:

ַו ַ ּי ִּנ֤יח ּו אֹתוֹ ֙ ַעד ַה ּ ֹב ֶ֔קר ַּכ ֲא ׁ ֶש֖ר ִצ ָ ּו֣ה מ ׁ ֶֹש֑ה ְולֹ֣א ִה ְב ִא ׁ
֔יש
ְו ִר ָּמ֖ה לֹא ָה֥יְ ָתה ּֽבוֹ :

משה ְו ָלא
ְו ַא ְצנָ ע ּו יָ ֵת ּה ַעד ַצ ְפ ָרא ְּכ ָמא ְד ַפ ִקיד ׁ ֶ
יח ׁ ָשא ָלא ֲה ָוה ֵב ּה:
ְס ִרי ְו ִר ֲ

֤אמר מ ׁ ֶֹשה֙ ִא ְכ ֻל֣ה ּו ַה ּי֔וֹ ם ִּ ֽכי ׁ ַש ָּב֥ת ַה ּי֖וֹ ם ַליְ יָ ַה ּי֕וֹ ם לֹ֥א
ַו ּיֹ ֶ
ִת ְמ ָצ ֻא֖ה ּו ַּב ּ ָשׂ ֶ ֽדה:

משה ִא ְכל ּו ִהי יוֹ ָמא ֵדין ֲא ֵרי ׁ ַש ְּב ָתא יוֹ ָמא
ַו ֲא ַמר ׁ ֶ
ֵדין ֳק ָדם יְ יָ יוֹ ָמא ֵדין ָלא ַת ׁ ְש ְּכ ֻחנֵ ּה ְּב ַח ְק ָלא:

יע֛י ׁ ַש ָּב֖ת לֹ֥א ִי ְֽהיֶ ה ּֽבוֹ :
ׁ ֵש ׁ ֶ֥שת יָ ִמ֖ים ִּת ְל ְק ֻט֑ה ּו ּו ַב ּי֧וֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ

יע ָאה ׁ ַש ְּב ָתא
ׁ ִש ָּתא יוֹ ִמין ִּת ְל ְק ֻטנֵ ּה ּו ְביוֹ ָמא ׁ ְש ִב ָ
ָלא יְ ֵהי ֵב ּה:

יע֔י יָ ְצא֥ ּו ִמן ָה ָע֖ם ִל ְלקֹ֑ט ְולֹ֖א ָמ ָצֽא ּו:
ַוֽיְ ִהי֙ ַּב ּי֣וֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ

יע ָאה נְ ָפק ּו ִמן ַע ָמא ְל ִמ ְל ָק ּט
ַו ֲה ָוה ְּביוֹ ָמא ׁ ְש ִב ָ
ְו ָלא ַא ׁ ְש ָּכח ּו:
ימ ַתי ַא ּת ּון ְמ ָס ְר ִבין ְל ִמ ַטר
משה ַעד ֵא ָ
ַו ֲא ַמר יְ יָ ְל ׁ ֶ
ּ ִפק ּו ַדי ְואוֹ ָריָ ַתי:
ֲחזוֹ ֲא ֵרי יְ יָ יְ ַהב ְלכוֹ ן ׁ ַש ְּב ָתא ַעל ֵּכן ה ּוא יָ ֵהב
ית ָאה ְל ֵחם ְּת ֵרין יוֹ ִמין ִּתיב ּו
ְלכוֹ ן ְּביוֹ ָמא ׁ ְש ִת ָ
ֲאנַ ׁש ְּתחוֹ תוֹ ִהי ָלא יִ ּפוֹ ק ֲאנַ ׁש ֵמ ַא ְת ֵר ּה ְּביוֹ ָמא

מ֥ר ִמ ְצו ַֹת֖י ְותוֹ ר ָ ֹֽתי:
ַו ּיֹ ֶ
֥אמר יְ יָ ֶאל מ ׁ ֶֹש֑ה ַעד ָא֙נָ ה֙ ֵ ֽמ ַאנְ ֶּת֔ם ִל ׁ ְש ֹ
ְרא֗ ּו ִּ ֽכי יְ יָ נָ ַת֣ן ָל ֶכ֣ם ַה ּׁ ַש ָּבת֒ ַעל ֵּכ֠ן ה֣ ּוא נ ֵֹת֥ן ָל ֶכ֛ם ַּב ּי֥וֹ ם
֣יש ַּת ְח ָּת֗יו ַאל יֵ ֵ֥צא ִא ׁ
ַה ּׁ ִש ּׁ ִש֖י ֶל ֶ֣חם יוֹ ָמ֑יִ ם ׁ ְשב֣ ּו | ִא ׁ
֛יש ִמ ְּמקֹמ֖וֹ
ב

יעי:
ַּב ּי֥וֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ ֽ

יע ָאה:
ׁ ְש ִב ָ

ַו ִ ּי ׁ ְש ְּבת֥ ּו ָה ָע֖ם ַּב ּי֥וֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ ֽעי:

יע ָאה:
ְונָ ח ּו ַע ָמא ְּביוֹ ָמא ׁ ְש ִב ָ

ַו ִ ּי ְק ְרא֧ ּו ֵבֽית יִ שְׂ ָר ֵא֛ל ֶאת ׁ ְשמ֖וֹ ָמ֑ן ְוה֗ ּוא ְּכזֶ ַ֤רע ַ ּגד֙ ָל ָב֔ן
יח֥ת ִּב ְד ָב ֽׁש:
ְו ַט ְעמ֖וֹ ְּכ ַצ ּ ִפ ִ

ּו ְקרוֹ ֵבית יִ שְׂ ָר ֵאל יָ ת ׁ ְש ֵמ ּה ָמן ְוה ּוא ְּכ ַבר זְ ַרע
יט ָון ִּב ְד ָב ׁש:
גִ ָדא ִח ָור ְו ַט ְע ֵמה ְּכ ִא ְס ְק ֵר ָ

֣אמר מ ׁ ֶֹש֗ה זֶ ֤ה ַהדָּ ָבר֙ ֲא ׁ ֶש֣ר ִצ ָ ּו֣ה יְ יָ ְמלֹ֤א ָהעֹ ֶ֙מר֙ ִמ ֶּמ֔נּ ּו
ַו ּיֹ ֶ
יכ֑ם ְל ַמ ַ֣ען | יִ ְרא֣ ּו ֶאת ַה ֶּל ֶ֗חם ֲא ׁ ֶש֨ר
ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶ֖רת ְלדֹר ֵֹת ֶ
יא֥י ֶא ְת ֶכ֖ם ֵמ ֶא ֶ֥רץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם:
ֶה ֱא ַכ ְ֤ל ִּתי ֶא ְת ֶכם֙ ַּב ִּמ ְד ָּב֔ר ְּבהוֹ ִצ ִ

משה ֵדין ּ ִפ ְתגָ ָמא ִדי ַפ ִקיד יְ יָ ִמ ֵלי ֻע ְמ ָרא
ַו ֲא ַמר ׁ ֶ
ִמנֵ ּה ְל ַמ ְט ָרא ְל ָד ֵריכוֹ ן ְּב ִדיל ְדיֶ ְחז ּון יָ ת ַל ְח ָמא
ִדי אוֹ ָכ ִלית יָ ְתכוֹ ן ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְּב ַא ּ ָפק ּו ִתי יָ ְתכוֹ ן
ֵמ ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם:

֨אמר מ ׁ ֶֹש֜ה ֶ ֽאל ַא ֲהרֹ֗ן ַק֚ח ִצנְ ֶצ֣נֶ ת ַא ַח֔ת ְו ֶתן ׁ ָש ָּ֥מה ְמ ֽל ֹא
ַו ּיֹ ֶ
יכֽם:
הו֔ה ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶ֖רת ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָהעֹ ֶ֖מר ָמ֑ן ְו ַה ַּנ֤ח אֹתוֹ ֙ ִל ְפנֵ ֣י יְ ָ

משה ְל ַא ֲהר ֹן ַסב ְצלוֹ ִחית ֲח ָדא ְו ַהב ַת ָמן
ַו ֲא ַמר ׁ ֶ
ְמ ֵלי ֻע ְמ ָרא ָמן ְו ַא ְצנַ ע יָ ֵת ּה ֳק ָדם יְ יָ ְל ַמ ְט ָרא
ְל ָד ֵריכוֹ ן:

יח֧ה ּו ַא ֲהרֹ֛ן ִל ְפנֵ ֥י ָה ֵע ֻד֖ת
ַּכ ֲא ׁ ֶש֛ר ִצ ָ ּו֥ה יְ יָ ֶאל מ ׁ ֶֹש֑ה ַו ַ ּי ִּנ ֵ
ְל ִמ ׁ ְש ָ ֽמ ֶרת:

משה ְו ַא ְצנְ ֵע ּה ַא ֲהר ֹן ֳק ָדם
ְּכ ָמא ִדי ַפ ִקיד יְ יָ ְל ׁ ֶ
ַס ֲהד ּו ָתא ְל ַמ ְט ָרא:

ּו ְבנֵ ֣י יִ שְׂ ָר ֵא֗ל ָ ֽא ְכל֤ ּו ֶאת ַה ָּמן֙ ַא ְר ָּב ִע֣ים ׁ ָשנָ ֔ה ַעד ּב ָֹא֖ם ֶאל
ֶא ֶ֣רץ נוֹ ׁ ָש ֶ֑בת ֶאת ַה ָּמן֙ ָ ֽא ְכל֔ ּו ַעד ּב ָֹא֕ם ֶאל ְק ֵצ֖ה ֶא ֶ֥רץ ְּכנָ ַֽען:

ּו ְבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֲא ָכל ּו יָ ת ַמנָ א ַא ְר ְּב ִעין ׁ ְשנִ ין ַעד
יתיהוֹ ן ְל ַא ְר ָעא יָ ְת ָב ָתא יָ ת ַמנָ א ֲא ָכל ּו ַעד
ְד ֵמ ֵ
ְד ָאתוֹ ִל ְסיָ ֵפי ַא ְר ָעא ִד ְכנָ ַען:

יפ֖ה ֽה ּוא:
ְו ָהעֹ ֶ֕מר ֲעשִׂ ִר֥ית ָה ֵא ָ

ְו ֻע ְמ ָרא ַחד ִמן ַע ְס ָרא ִּב ְת ָלת ְס ִאין ה ּוא:

תפילה על הפרנסה:

יה ַה ַ ּי ִמים ְו ָכל ֲא ׁ ֶשר
ית ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ּו ׁ ְש ֵמי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ָה ָא ֶרץ ְו ָכל ֲא ׁ ֶשר ָע ֶל ָ
ַא ָּתה ה ּוא יְ יָ ְל ַבדֶּ ָך ַא ָּתה ָעשִׂ ָ
ית נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ָּת ִמיד ִעם ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּגם
ָּב ֶהם ְו ַא ָּתה ְמ ַח ֶ ּיה ֶאת ֻּכ ָּלם ְו ַא ָּתה ה ּוא ׁ ֶש ָעשִׂ ָ
ַּב ִּמ ְד ָּבר ִה ְמ ַט ְר ָּת ָל ֶהם ֶל ֶחם ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ּו ִמ ּצ ּור ַה ַח ָּל ִמ ׁ
יהם
את ָל ֶהם ַמיִ ם ְוגַ ם נָ ַת ָּת ָל ֶהם ָּכל ָצ ְר ֵכ ֶ
יש הוֹ ֵצ ָ
ָ
יהם ֵּכן ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּבים ּו ַב ֲח ָס ֶדיך ָה ֲעצ ּו ִמים ְּתז ּונֵ נ ּו ּו ְת ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ּו ְת ַכ ְל ְּכ ֵלנ ּו
שִׂ ְמלוֹ ָתם לֹא ָב ְל ָתה ֵמ ֲע ֵל ֶ
ָ
ְו ַת ְס ּ ִפיק ָלנ ּו ָּכל ָצ ְר ֵכנ ּו ְו ָצ ְר ֵכי ַע ְּמך ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ַה ְמר ּו ִּבים ְּב ִמ ּל ּוי ּו ְב ֶר ַוח ְּב ִלי ט ַֹרח ְו ָע ָמל ָ ּגדוֹ ל ִמ ַּת ַחת
יָ ְד ָך ַה ְּנ ִק ָ ּיה ְולֹא ִמ ַּת ַחת יְ ֵדי ָבשָׂ ר ָו ָדם:
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יתי ָּכל ַמ ֲחסוֹ ֵרנ ּו ְו ַתזְ ִמין ָלנ ּו ָּכל ָצ ְר ֵכנ ּו
יך יְ יָ ֱאל ֹ ַהי ֵואל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ַתי ׁ ֶש ָּת ִכין ִלי ּו ְל ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ִ
ְל ָכל יוֹ ם ָו ּיוֹ ם ֵמ ַח ֵ ּיינ ּו ֵדי ַמ ֲחסוֹ ֵרנ ּו ּו ְל ָכל ׁ ָש ָעה ְו ׁ ָש ָעה ִמ ּׁ ָשעוֹ ֵתינ ּו ֵדי ִס ּפ ּו ֵקנ ּו ּו ְל ָכל ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ֵמינ ּו
ֵדי ִמ ְחיָ ֵתנ ּו ִמ ָ ּי ְד ָך ַהטוֹ ָבה ְו ָה ְר ָח ָבה ְולֹא ְּכ ִמע ּוט ִמ ְפ ָע ֵלינ ּו ְוקוֹ ֶצר ֲח ָס ֵדינ ּו ּו ִמזְ ֵעיר ְ ּגמוּלוֹ ֵתינ ּו ְויִ ְהי ּו
יתי ְוזַ ְר ִעי ְוזֶ ַרע זַ ְר ִעי ְמס ּו ִרים ְּביָ ְד ָך ְולֹא ְּביַ ד ָּבשָׂ ר ָו ָדם:
ְמזוֹ נוֹ ַתי ּו ְמזוֹ נוֹ ת ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ִ
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