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  קרא ואחד תרגוםשנים מ

  פרשת המן
חכמינו ז"ל אמרו: כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לא תחסר לו פרנסה. ולפני 

ומותר לומר פרשת המן אפילו בשבת,  אמירת הפרשה אומרים את היהי רצון.
 אלא שאת התפלות על הפרנסה לא יאמר בשבת.

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתְזִמין ַּפְרָנָסה ְלָכל ַעְּמ ֵּבית  ְיהָוהְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני  ֵהינּו ֵוא ֱא
א ְּבִבּזּוי  א ְּבַצַער ְּבָכבֹוד ְו ִיְׂשָרֵאל ּוַפְרָנָסִתי ּוַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵביִתי ִּבְכָלָלם. ְּבַנַחת ְו

א ְּבִאּסּור ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדתֶ   ְוִלְלמֹוד ּתֹוָרֶת ְּכמֹו ֶׁשַזְנָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבֶהֵּתר ְו
  ָמן ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ַוֲעָרָבה:

ָמִים ְוָיָצא ָהָעם  ְיהָוהַוּיֹאֶמר  ָ ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ֶאל מׁשֶ
תֹוָר  ּנּו ֲהֵיֵלְך ּבְ יֹומֹו ְלַמַען ֲאַנּסֶ ַבר יֹום ּבְ  ְיהָוהַוֲאַמר  ִתי ִאם לֹא:ְוָלְקטּו ּדְ

ם יֹום  ְתּגַ א ְוִיְלְקטּון ּפִ קּון ַעּמָ ַמּיָא ְוִיּפְ ה ָהא ֲאָנא ָמֵחית ְלכֹון ַלְחָמא ִמן ׁשְ ְלמֹׁשֶ
אֹוַרְיִתי ִאם ָלא: ּנּון ַהְיָהכּון ּבְ ֲאַנּסִ ִדיל ּדַ יֹוֵמיּה ּבְ  ּבְ

ר ָיִבי י ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ר ְוָהָיה ּבַ ֶנה ַעל ֲאׁשֶ אּו ְוָהָיה ִמׁשְ
ֵרין  ִיְלְקטּו יֹום יֹום: ַיְיתּון ִויֵהי ַעל ַחד ּתְ נּון ָית ּדְ ִתיָתָאה ִויַתּקְ יֹוָמא ׁשְ ִויֵהי ּבְ

ִיְלְקטּון יֹום יֹום:  ַעל ּדְ

י  ם ּכִ ָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעּתֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ה ְוַאֲהרֹן ֶאל ּכָ הֹוִציא  ְיהָוהַוּיֹאֶמר מׁשֶ
א וַ  ְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:אֶ  ַרְמׁשָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ה ְוַאֲהרֹן ְלָכל ּבְ ֲאַמר מֹׁשֶ

עּון ֲאֵרי  יק ָיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים: ְיהָוהְוִתּדְ  ַאּפֵ

בֹוד  ֻלּנֵֹתיֶכם ַעל  ְיהָוהּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ּכְ ְמעֹו ֶאת ּתְ ׁשָ ְוַנְחנּו  ְיהָוהּבְ
י י ַתּלִ ִמיַע (ֳקָדמֹוִהי)  ְיהָוהּוְבַצְפָרא ְוֶתֱחזּון ָית ְיָקָרא דַ נּו ָעֵלינּו: ָמה ּכִ ד ׁשְ ּכַ

ְרֲעמּוְתכֹון ַעל ֵמיְמָרא דַ   ְוַנְחָנא ָמה ֲאֵרי ַאְתַרַעְמּתּון ֲעָלָנא: ְיהָוהָית ּתֻ

ֵתת  ה ּבְ ּבֶֹקר  ְיהָוהַוּיֹאֶמר מׁשֶ ר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ּבַ ׂשָ ֶעֶרב ּבָ ָלֶכם ּבָ
מַֹע  ׁשְ ּבַֹע ּבִ יִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה  ְיהָוהִלׂשְ ם ַמּלִ ר ַאּתֶ ֻלּנֵֹתיֶכם ֲאׁשֶ ֶאת ּתְ

י ַעל  ן וַ  :ְיהָוהלֹא ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ּכִ ְדִיּתַ ה ּבִ א  ְיהָוהֲאַמר מֹׁשֶ ַרְמׁשָ ְלכֹון ּבְ
ְסָרא ְלֵמיכַ  ִמיַען ֳקָדם ּבִ ִדׁשְ ע ּבְ ַצְפָרא ְלִמְסּבַ ְרֲעמּוְתכֹון  ְיהָוהל ְוַלְחָמא ּבְ ָית ּתֻ

ֵהן ַעל  ְרֲעמּוְתכֹון ֶאּלָ י ַאּתּון ִמְתַרֲעִמין ֲעלֹוִהי ְוַנְחָנא ָמא ָלא ֲעָלָנא ּתֻ ּדִ
 :ְיהָוהֵמיְמָרא דַ 
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ָר  ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ּכָ ֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ַוּיֹאֶמר מׁשֶ
ֻלּנֵֹתיֶכם: ְיהָוה ַמע ֵאת ּתְ י ׁשָ ְבֵני וַ  ּכִ א ּדִ ּתָ ִנׁשְ ה ְלַאֲהרֹן ֱאַמר ְלָכל ּכְ ֲאַמר מֹׁשֶ

ָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם  ְרֲעמּוְתכֹון: ְיהָוהִיׂשְ ִמיַען ֳקָדמֹוִהי ָית ּתֻ  ֲאֵרי ׁשְ

ָראֵ  ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ר ַאֲהרֹן ֶאל ּכָ ַדּבֵ ר ְוִהּנֵה ַוְיִהי ּכְ ְדּבָ ְפנּו ֶאל ַהּמִ ל ַוּיִ
בֹוד  ָעָנן: ְיהָוהּכְ א ִדְבֵני וַ  ִנְרָאה ּבֶ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ יל ַאֲהרֹן ִעם ּכָ ד ַמּלִ ֲהָוה ּכַ

ָרא ְוָהא ְיָקָרא דַ  ִנּיּו ְלַמְדּבְ ָרֵאל ְוִאְתּפְ ֲעָנָנא: ְיהָוהִיׂשְ ִלי ּבַ  ִאְתּגְ

ר  אמֹר: ְיהָוהַוְיַדּבֵ ה ּלֵ יל  ֶאל מׁשֶ ה ְלֵמיָמר: ְיהָוהּוַמּלִ  ִעם מֹׁשֶ

ִים  ין ָהַעְרּבַ ר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ּבֵ ּבֵ ָרֵאל ּדַ ֵני ִיׂשְ לּוּנֹת ּבְ י ֶאת ּתְ ַמְעּתִ ׁשָ
י ֲאִני  ם ּכִ עּו ָלֶחם ִויַדְעּתֶ ּבְ ׂשְ ר ּוַבּבֶֹקר ּתִ  ֱאלֵֹהיֶכם: ְיהָוהּתֹאְכלּו ָבׂשָ

ֵני ִישְׂ  ְרֲעַמת ּבְ ִמיַע ֳקָדַמי ָית ּתֻ א ׁשְ ּיָ ְמׁשַ ין ׁשִ הֹון ְלֵמיַמר ּבֵ ָרֵאל ַמּלֵיל ִעּמְ
עּון ֲאֵרי ֲאָנא  עּון ַלְחָמא ְוִתּדְ ּבְ ׂשְ ְסָרא ּוְבַצְפָרא ּתִ יְכלּון ּבִ  ֱאָלָהכֹון: ְיהָוהּתֵ

ְכַבת  ֲחֶנה ּוַבּבֶֹקר ָהְיָתה ׁשִ ַכס ֶאת ַהּמַ ָלו ַוּתְ ְ ַעל ַהׂשּ ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוּתַ
ל ָסִביב ַלמַּ  ִריָתא  ֲחֶנה:ַהּטָ א ּוְסֵליַקת ְסָליו ַוֲחַפת ָית ַמׁשְ ַוֲהָוה ְבַרְמׁשָ

ִריָתא:  ּוְבַצְפָרא ֲהַות ְנָחַתת ַטּלָא ְסחֹור ְסחֹור ְלַמׁשְ

פֹר ַעל  ּכְ ק ּכַ ס ּדַ ק ְמֻחְסּפָ ר ּדַ ְדּבָ ֵני ַהּמִ ל ְוִהּנֵה ַעל ּפְ ְכַבת ַהּטָ ַעל ׁשִ ַוּתַ
ִגיר ּוְסֵליַקת ְנָחַתת ַטלָּ  ָהָאֶרץ: ק ּכְ ְעּדַ ק ְמַקּלַף ּדַ ְעּדַ ָרא ּדַ י ַמְדּבְ א ְוָהא ַעל ַאּפֵ

ְגִליָדא ַעל ַאְרָעא:  ּכִ

י לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא  ָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ּכִ ְראּו ְבֵני ִיׂשְ ַוּיִ
ר ָנַתן  ֶחם ֲאׁשֶ ה ֲאֵלֶהם הּוא ַהּלֶ ַוֲחזֹו  ה:ָלֶכם ְלָאְכלָ  ְיהָוהַוּיֹאֶמר מׁשֶ

א הּוא ֲאֵרי ָלא ְיָדעּו ָמה הּוא ַוֲאַמר  ַבר ַלֲאחּוִהי ַמּנָ ָרֵאל ַוֲאָמרּו ּגְ ְבֵני ִיׂשְ
יַהב  ה ְלהֹון הּוא ַלְחָמא ּדִ  ְלכֹון ְלֵמיָכל: ְיהָוהמֹׁשֶ

ה  ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ְלּגֶֹלת  ְיהָוהֶזה ַהּדָ ּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו עֶֹמר ַלּגֻ ִלְקטּו ִמּמֶ
חּו:ִמ  ּקָ ָאֳהלֹו ּתִ ר ּבְ ר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאׁשֶ יד  ְסּפַ י ַפּקִ ָמא ּדִ ְתּגָ ין ּפִ  ְיהָוהּדֵ

ַבר ְלִדי  ֵתיכֹון ּגְ א ִמְנַין ַנְפׁשָ ְלּתָ ַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ֻעְמָרא ְלֻגְלּגַ יּה ּגְ ְלקּוטּו ִמּנֵ
בּון: ּסְ ֵניּה ּתִ ּכְ  ְבַמׁשְ

ָר  ֵני ִיׂשְ ֲעׂשּו ֵכן ּבְ ְמִעיט:ַוּיַ ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ְלְקטּו ַהּמַ ָרֵאל  ֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ַוֲעָבדּו ֵכן ּבְ
י ּוְדַאְזֵער: ַאְסּגֵ  ּוְלָקטּו ּדְ
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ְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיׁש ְלִפי  ה ְוַהּמַ ְרּבֶ יף ַהּמַ מֹּדּו ָבעֶֹמר ְולֹא ֶהְעּדִ ַוּיָ
ַאְסגֵּ  ָאְכלֹו ָלָקטּו: ַבר ְלפּום ּוְכלֹו ְבֻעְמָרא ְוָלא אֹוַתר ּדְ יר ּגְ י ּוְדַאְזֵער ָלא ַחּסִ
 ֵמיְכֵליּה ְלָקטּו:

ּנּו ַעד ּבֶֹקר: ה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמּמֶ ה ְלהֹון  ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ַוֲאַמר מֹׁשֶ
יּה ַעד ַצְפָרא: ַאר ִמּנֵ  ֱאַנׁש ָלא ַיׁשְ

ּנּו ַעד ּבֶֹקר  ים ִמּמֶ ה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנׁשִ ְמעּו ֶאל מׁשֶ ֻרם ּתֹוָלִעים ְולֹא ׁשָ ַוּיָ
ה: ְקצֹף ֲעֵלֶהם מׁשֶ ְבַאׁש ַוּיִ יּה ַעד  ַוּיִ ָארּו ֻגְבַרּיָא ִמּנֵ ה ְוַאׁשְ ילּו ִמן מֹׁשֶ ְוָלא ַקּבִ

ה: א ּוְסִרי ּוְרֵגז ֲעֵליהֹון מֹׁשֶ  ַצְפָרא ּוְרֵחׁש ִריֲחׁשָ

ִפי ָאְכלֹו ְוַחם  ּבֶֹקר ִאיׁש ּכְ ּבֶֹקר ּבַ ְלְקטּו אֹתֹו ּבַ ֶמׁש ְוָנָמס:ַוּיִ ֶ ּוְלָקטּו  ַהׁשּ
י ַחְקָלא  יּה ַעל ַאּפֵ ַאר ִמּנֵ ּתָ ַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ּוָמה ְדִמׁשְ ְצָפר ּגְ ְצַפר ּבִ ָיֵתיּה ּבִ

ר: ׁשָ א ּפָ ְמׁשָ ד ֲחָמא ֲעלֹוִהי ׁשִ  ּכַ

בֹאּו כָּ  ֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד ַוּיָ ֶנה ׁשְ י ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ל ַוְיִהי ּבַ
ה:  ידּו ְלמׁשֶ ּגִ יֵאי ָהֵעָדה ַוּיַ ִתיָאָתָאה ְלָקטּו ַלְחָמא ַעל ַחד ְנׂשִ יֹוָמא ׁשְ ַוֲהָוה ּבְ

ה: יאּו ְלמֹׁשֶ א ְוַחּוִ ּתָ ל ַרְבְרֵבי ְכִנׁשְ ֵרין ֻעְמִרין ְלַחד ְוֲאתֹו ּכָ ֵרין ּתְ  ּתְ

ר  ּבֶ ר ּדִ ת קֶֹדׁש  ְיהָוהַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאׁשֶ ּבַ תֹון ׁשַ ּבָ ָמָחר  ְיהָוהלַ  ׁשַ
יחּו  ל ָהעֵֹדף ַהּנִ לּו ְוֵאת ּכָ ֵ ׁשּ לּו ּבַ ְ ַבׁשּ ר ּתְ ר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאׁשֶ ֵאת ֲאׁשֶ

ֶמֶרת ַעד ַהּבֶֹקר: יל  ָלֶכם ְלִמׁשְ י ַמּלִ ַבת  ְיהָוהַוֲאַמר ְלהֹון הּוא ּדִ ָבָתא ׁשְ ׁשְ
א ֳקָדם  י ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלמֵ  ְיהָוהקּוְדׁשָ י ַאּתּון ֲעִתיִדין ְמָחר ָית ּדִ ָפא ֱאפֹו ְוָית ּדִ

ַרת ַעד ַצְפָרא: ל מֹוָתָרא ַאְצָנעּו ְלכֹון ְלַמּטְ ילּו ְוָית ּכָ ִ ׁשּ ָלא ּבַ ָ  ְלַבׁשּ

ה לֹא ָהְיָתה  ה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרּמָ ה מׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ יחּו אֹתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ּכַ ּנִ ַוּיַ
א ָלא ֲהָוה ְוַאְצָנעּו ָיֵתיּה ַעד ַצְפָרא כְּ  ּבֹו: ה ְוָלא ְסִרי ְוִריֲחׁשָ יד מֹׁשֶ ַפּקִ ָמא ּדִ

 ֵביּה:

ת ַהּיֹום לַ  ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ּכִ ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו  ְיהָוהַוּיֹאֶמר מׁשֶ
ֶדה: ָ ׂשּ ָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם  ּבַ ּבְ ה ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי ׁשַ יֹוָמא  ְיהָוהַוֲאַמר מֹׁשֶ

ַחְקָלא:ֵדין  יּה ּבְ ֻחּנֵ ּכְ  ָלא ַתׁשְ

ת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו: ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת ָיִמים ּתִ ׁשֶ א יֹוִמין  ׁשֵ ּתָ ׁשִ
ָתא ָלא ְיֵהי ֵביּה: ּבְ ִביָעָאה ׁשַ יּה ּוְביֹוָמא ׁשְ ְלְקֻטּנֵ  ּתִ
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ִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט ְולֹא  ְ ּיֹום ַהׁשּ יֹוָמא  ָמָצאּו:ַוְיִהי ּבַ ַוֲהָוה ּבְ
חּו: ּכָ א ְלִמְלָקט ְוָלא ַאׁשְ ִביָעָאה ְנָפקּו ִמן ַעּמָ  ׁשְ

מֹר ִמְצֹוַתי ְותֹורָֹתי: ְיהָוהַוּיֹאֶמר  ם ִלׁשְ ה ַעד ָאָנה ֵמַאְנּתֶ ַוֲאַמר  ֶאל מׁשֶ
ּקּוַדי ְואֹוָרָיָתי: ְיהָוה ר ּפִ ה ַעד ֵאיָמַתי ַאּתּון ְמָסְרִבין ְלִמּטַ  ְלמֹׁשֶ

י  י ֶלֶחם  ְיהָוהְראּו ּכִ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ּבַ ת ַעל ּכֵ ּבָ ַ ָנַתן ָלֶכם ַהׁשּ
ִביִעי: ְ ּיֹום ַהׁשּ קֹמֹו ּבַ יו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ְחּתָ בּו ִאיׁש ּתַ ֲחזֹו ֲאֵרי  יֹוָמִים ׁשְ

יֹוָמא  ְיהָוה ן הּוא ָיֵהב ְלכֹון ּבְ ָתא ַעל ּכֵ ּבְ ֵרין ְיַהב ְלכֹון ׁשַ ִתיָתָאה ְלֵחם ּתְ ׁשְ
ִביָעָאה: יֹוָמא ׁשְ חֹותֹוִהי ָלא ִיּפֹוק ֱאַנׁש ֵמַאְתֵריּה ּבְ יבּו ֱאַנׁש ּתְ  יֹוִמין ּתִ

ִבִעי: ְ ּיֹום ַהׁשּ תּו ָהָעם ּבַ ּבְ ִביָעָאה: ַוִיׁשְ יֹוָמא ׁשְ א ּבְ  ְוָנחּו ַעּמָ

ֶזַרע  מֹו ָמן ְוהּוא ּכְ ָרֵאל ֶאת ׁשְ ְקְראּו ֵבית ִיׂשְ יִחת ַוּיִ ַצּפִ ד ָלָבן ְוַטְעמֹו ּכְ ּגַ
ְדָבׁש: ר ְוַטֲעֵמיּה  ּבִ א ִחּוָ ּדָ ַבר ְזַרע ּגַ ֵמיּה ָמן ְוהּוא ּכְ ָרֵאל ָית ׁשְ ּוְקרֹו ֵבית ִיׂשְ

ְדָבׁש: ִאְסְקֵריָטָון ּבִ  ּכְ

ה  ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ה ֶזה ַהּדָ ֶמֶרת  ְיהָוהַוּיֹאֶמר מׁשֶ ּנּו ְלִמׁשְ ְמלֹא ָהעֶֹמר ִמּמֶ
ר ְלדֹרֹתֵ  ְדּבָ ּמִ י ֶאְתֶכם ּבַ ר ֶהֱאַכְלּתִ ֶחם ֲאׁשֶ יֶכם ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהּלֶ

הֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: יד  ּבְ י ַפּקִ ָמא ּדִ ְתּגָ ין ּפִ ה ּדֵ  ְיהָוהַוֲאַמר מֹׁשֶ
י אֹוכָ  ֶיֱחזּון ָית ַלְחָמא ּדִ ִדיל ּדְ ָרא ְלָדֵריכֹון ּבְ יּה ְלַמּטְ ִלית ָיְתכֹון ְמֵלי ֻעְמָרא ִמּנֵ

קּוִתי ָיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים: ַאּפָ ָרא ּבְ ַמְדּבְ  ּבְ

ה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן  ּמָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ
ח אֹתֹו ִלְפֵני  ֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם: ְיהָוהְוַהּנַ ה ְלַאֲהרֹן ַסב  ְלִמׁשְ ַוֲאַמר מֹׁשֶ

ן ְמֵלי ֻעְמָרא ָמן ְוַאְצַנע ָיֵתיּה ֳקָדם ְצלֹוִחית ֲחדָ  ּמָ ְלַמְטָרא  ְיהָוהא ְוַהב ּתַ
 ְלָדֵריכֹון:

ה  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָמֶרת: ְיהָוהּכַ יֵחהּו ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמׁשְ ּנִ ה ַוּיַ ָמא  ֶאל מׁשֶ ּכְ
יד  ה ְוַאְצְנֵעיּה ַאֲהרֹן ֳקָדם ַסֲהדּוָתא ְלַמטְּ  ְיהָוהִדי ַפּקִ  ָרא:ְלמֹׁשֶ

ֶבת  ָנה ַעד ּבָֹאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוׁשָ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהּמָ ּוְבֵני ִיׂשְ
ָנַען: ן ָאְכלּו ַעד ּבָֹאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ּכְ ָרֵאל ֲאָכלּו ָית  ֶאת ַהּמָ ּוְבֵני ִיׂשְ

א  ֵמיֵתיהֹון ְלַאְרָעא ָיְתָבָתא ָית ַמּנָ ִנין ַעד ּדְ ִעין ׁשְ א ַאְרּבְ ָאתֹו ַמּנָ ֲאָכלּו ַעד ּדְ
 ִלְסָיֵפי ַאְרָעא ִדְכָנַען:
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ִרית ָהֵאיָפה הּוא:  ְתָלת ְסִאין הּוא:ְוָהעֶֹמר ֲעׂשִ  ְוֻעְמָרא ַחד ִמן ַעְסָרא ּבִ

  

ְלַבֶּד ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה  ְיהָוהַאָּתה הּוא 
ַהַּיִמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ְוַאָּתה הּוא ֶׁשָעִׂשיָת ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות 

ַטְרָּת ָלֶהם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים ּוִמּצּור ְּגדֹולֹות ָּתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו ַּגם ַּבִּמְדָּבר ִהְמ 
א ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם  ַהַחָּלִמיׁש הֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ְוַגם ָנַתָּת ָלֶהם ָּכל ָצְרֵכיֶהם ִׂשְמלֹוָתם 

ִּפיק ָלנּו ָּכל ֵּכן ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ּוַבֲחָסֶדי ָהֲעצּוִמים ְּתזּוֵננּו ּוְתַפְרְנֵסנּו ּוְתַכְלְּכֵלנּו ְוַתסְ 
ָצְרֵכנּו ְוָצְרֵכי ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהְמרּוִּבים ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח ְּבִלי ֹטַרח ְוָעָמל ָּגדֹול ִמַּתַחת 

א ִמַּתַחת ְיֵדי ָבָׂשר ָוָדם:   ָיְד ַהְּנִקָּיה ְו

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשָּתכִ  ְיהָוהְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני  ַהי ֵוא ין ִלי ּוְלַאְנֵׁשי ֵביִתי ָּכל ַמֲחסֹוֵרנּו ֱא
ְוַתְזִמין ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו ְלָכל יֹום ָוּיֹום ֵמַחֵּיינּו ֵדי ַמֲחסֹוֵרנּו ּוְלָכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה 

א ִמָּׁשעֹוֵתינּו ֵדי ִסּפּוֵקנּו ּוְלָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינּו ֵדי ִמְחָיֵתנּו ִמָּיְד ַהטֹוָבה ְוָהְרָחָבה וְ 
ְּכִמעּוט ִמְפָעֵלינּו ְוקֹוֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמְזֵעיר ְּגמּולֹוֵתינּו ְוִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ּוְמזֹונֹות ַאְנֵׁשי 

א ְּבַיד ָּבָׂשר ָוָדם:   ֵביִתי ְוַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ְמסּוִרים ְּבָיְד ְו

 


