
Nos Sages enseignent que c’est une ségoula ancestrale pour 
la Parnassa (santé matérielle) de lire, le mardi où tombe la 
Paracha «Bechala’h», le texte dans la Torah qui parle de la 
«Manne».

C’est à dire lire depuis le chapitre 16 verset 1 jusqu’au verset 36 
du livre de Chémot. Ensuite, prier D.ieu qu’il vous accorde les 
besoins matériels nécessaire à votre vie.

Le texte vous est offert par l’équipe Torah-Box, 
il n’y a plus qu’à le réciter !

PARACHA DE LA MANNE
Ségoula pour la parnassa

בס״ד

   שניים מקרא ואחד תרגום–פרשת המן 

ּוַפְרָנַסתּוַפְרָנָסִתיִיְׂשָרֵאלֵּביתַעְּמָךְלָכלַּפְרָנָסהֶׁשַּתְזִמיןֲאבֹוֵתינּוֵואלֵֹהיֱאלֵֹהינּוייִמְּלָפֶניָךָרצֹוןיִהי

ֲעבֹוָדֶתָךַלֲעבֹודֶׁשּנּוַכלְּכֵדיְּבִאּסּורְולֹאֶהֵּתרְּבְּבִבּזּויְולֹאְּבָכבֹודְּבַצַערְולֹאְּבַנַחת.ִּבְכָלָלםֵביִתיַאְנֵׁשי

:ַוֲעָרָבהִצָּיהְּבֶאֶרץַּבִּמְדָּברָמןַלֲאבֹוֵתינּוֶׁשַזְנָּתְּכמֹוּתֹוָרֶתָךְוִלְלמֹוד

יֹום -  ְּדַברְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ַהָּׁשָמִים- ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן מֶֹׁשה- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם  מֶֹׁשה- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל: לֹא- ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם ְּביֹומֹו

ַוֲאַמר : לֹא- ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם יֹום ְּביֹומֹו- ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר ַהָּׁשָמִים- ִמן

ְּבִדיל  ְוִיְּפקּון ַעָּמא ְוִיְלְקטּון ִּפְתָגם יֹום ְּביֹוֵמיּה ָהֲאָנא ַמֵחית ְלכֹון ַלְחָמא ִמן ְׁשַמָּיא ְלמֶֹׁשהְיָי 

 ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ָיִביאּו- ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי: ַּדֲאַנֵּסינּון ַהְיָהכּון ְּבאֹוָרְיִתי ִאם ָלא

ַעל  ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ָיִביאּו- ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי: ִיְלְקטּו יֹום יֹום- ַעל ֲאֶׁשר

ַעל  ִויֵהי ַעל ַחד ְּתֵרין ִויַתְּקנּון ָית ְּדַיְיתֹון ִויֵהי ְּביֹוָמא ְׁשִתיָתָאה :ִיְלְקטּו יֹום יֹום- ֲאֶׁשר

ִּכי ְיהָוה הֹוִציא  ִויַדְעֶּתם- - ֶעֶרב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּכל- ֶאל ה ְוַאֲהרֹןַוּיֹאֶמר מֶֹׁש: ְּדִיְלְקטּון יֹום יֹום

ִּכי ְיהָוה  ִויַדְעֶּתם- - ֶעֶרב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּכל- ֶאל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ֲאֵרי ְיָי  ְוִתְּדעּון- - ְּבַרְמָׁשא  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְלָכל ַוֲאַמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹון :הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

- ַעל ְּתֻלּנֵֹתיֶכם- ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ְּכבֹוד ְיהָוה- ּוְרִאיֶתם ֶאת ּובֶֹקר: ַאֵּפיק ָיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְּדִמְצָרִים

- ְּבָׁשְמעֹו ֶאת הָוהְּכבֹוד ְי- ּוְרִאיֶתם ֶאת ּובֶֹקר: ָעֵלינּו) ַתִּלינּו(ִּכי תלונו  ְוַנְחנּו ָמה ְיהָוה

 ְוִתְחזֹון ָית ְיָקָרא ַּדיָי ּוְבַצְפָרא :ָעֵלינּו) ַתִּלינּו(ִּכי תלונו  ְוַנְחנּו ָמה ְיהָוה- ַעל ְּתֻלּנֵֹתיֶכם

ְּבֵתת  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ֲאֵרי ִמְתָרֲעִמּתּון ֲעַלָנא ְוַנְחָנא ָמא ַעל ְיָי ְּבִדְׁשִמיָען ֳקָדמֹוִהי ֻּתְרֲעָמְתכֹון

ַאֶּתם - ֲאֶׁשר ְּתֻלּנֵֹתיֶכם- ִּבְׁשמַֹע ְיהָוה ֶאת ְיהָוה ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבַֹע

ְּבֵתת ְיהָוה ָלֶכם  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ְיהָוה- ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל- לֹא ְוַנְחנּו ָמה ַמִּליִנם ָעָליו

 ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו- ֲאֶׁשר ְּתֻלּנֵֹתיֶכם- ִּבְׁשמַֹע ְיהָוה ֶאת ֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבַֹעָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְו

ִּבְדִיֵּתין ְיָי ְלכֹון ְּבַרְמָׁשא ִּבְסָרא  ַוֲאַמר מֶֹׁשה :ְיהָוה- ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל- לֹא ְוַנְחנּו ָמה

ְוַנְחָנא  ְּדַאּתּון ִמְתָרֲעִמין ֲעלֹוִהי ְּבִדְׁשִמיָען ֳקָדם ְיָי ֻּתְרֲעָמְתכֹון ְלֵמיַכל ְוַלְחָמא ְּבַצְפָרא ְלִמְסַּבע

ֲעַדת - ָּכל- ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן- ֶאל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ָלא ֲעַלָנא ֻּתְרֲעָמְתכֹון ֱאָלֵהין ַעל ֵמיְמָרא ַּדיָי ָמא

- ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן- ֶאל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ֻלּנֵֹתיֶכםֵאת ְּת ִּכי ָׁשַמע ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָוה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֵאיַמר  ְלַאֲהרֹון ַוֲאַמר מֶֹׁשה :ֵאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ָׁשַמע ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָוה ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּכל

ְּכַדֵּבר ַאֲהרֹן  ַוְיִהי: ֻּתְרֲעָמְתכֹון ֲאֵרי ְׁשִמיָען ֳקָדמֹוִהי ְקרּובּו ֳקָדם ְיָי ְלָכל ְּכִנְׁשָּתא ִּדְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְּכַדֵּבר ַאֲהרֹן  ַוְיִהי: ִנְרָאה ֶּבָעָנן ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיהָוה ַהִּמְדָּבר- ֶאל ַוִּיְפנּו ִיְׂשָרֵאל- ֲעַדת ְּבֵני- ָּכל- ֶאל

ַּכד ַמֵּליל  ַוֲהָוה :ְרָאה ֶּבָעָנןִנ ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיהָוה ַהִּמְדָּבר- ֶאל ַוִּיְפנּו ִיְׂשָרֵאל- ֲעַדת ְּבֵני- ָּכל- ֶאל

: ִאְתְּגִלי ַּבֲעָנָנא ְוָהא ְיָקָרא ַּדיָי ְלַמְדְּבָרא ְוִאְתְּפִניאּו ַאֲהרֹון ִעם ָּכל ְּכִנְׁשָּתא ִּדְבֵני ִיְׂשָרֵאל



   שניים מקרא ואחד תרגום–פרשת המן 

ּוַפְרָנַסתּוַפְרָנָסִתיִיְׂשָרֵאלֵּביתַעְּמָךְלָכלַּפְרָנָסהֶׁשַּתְזִמיןֲאבֹוֵתינּוֵואלֵֹהיֱאלֵֹהינּוייִמְּלָפֶניָךָרצֹוןיִהי

ֲעבֹוָדֶתָךַלֲעבֹודֶׁשּנּוַכלְּכֵדיְּבִאּסּורְולֹאֶהֵּתרְּבְּבִבּזּויְולֹאְּבָכבֹודְּבַצַערְולֹאְּבַנַחת.ִּבְכָלָלםֵביִתיַאְנֵׁשי

:ַוֲעָרָבהִצָּיהְּבֶאֶרץַּבִּמְדָּברָמןַלֲאבֹוֵתינּוֶׁשַזְנָּתְּכמֹוּתֹוָרֶתָךְוִלְלמֹוד

יֹום -  ְּדַברְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ַהָּׁשָמִים- ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן מֶֹׁשה- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם  מֶֹׁשה- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל: לֹא- ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם ְּביֹומֹו

ַוֲאַמר : לֹא- ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם יֹום ְּביֹומֹו- ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר ַהָּׁשָמִים- ִמן

ְּבִדיל  ְוִיְּפקּון ַעָּמא ְוִיְלְקטּון ִּפְתָגם יֹום ְּביֹוֵמיּה ָהֲאָנא ַמֵחית ְלכֹון ַלְחָמא ִמן ְׁשַמָּיא ְלמֶֹׁשהְיָי 

 ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ָיִביאּו- ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי: ַּדֲאַנֵּסינּון ַהְיָהכּון ְּבאֹוָרְיִתי ִאם ָלא

ַעל  ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ָיִביאּו- ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי: ִיְלְקטּו יֹום יֹום- ַעל ֲאֶׁשר

ַעל  ִויֵהי ַעל ַחד ְּתֵרין ִויַתְּקנּון ָית ְּדַיְיתֹון ִויֵהי ְּביֹוָמא ְׁשִתיָתָאה :ִיְלְקטּו יֹום יֹום- ֲאֶׁשר

ִּכי ְיהָוה הֹוִציא  ִויַדְעֶּתם- - ֶעֶרב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּכל- ֶאל ה ְוַאֲהרֹןַוּיֹאֶמר מֶֹׁש: ְּדִיְלְקטּון יֹום יֹום

ִּכי ְיהָוה  ִויַדְעֶּתם- - ֶעֶרב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּכל- ֶאל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ֲאֵרי ְיָי  ְוִתְּדעּון- - ְּבַרְמָׁשא  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְלָכל ַוֲאַמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹון :הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

- ַעל ְּתֻלּנֵֹתיֶכם- ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ְּכבֹוד ְיהָוה- ּוְרִאיֶתם ֶאת ּובֶֹקר: ַאֵּפיק ָיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְּדִמְצָרִים

- ְּבָׁשְמעֹו ֶאת הָוהְּכבֹוד ְי- ּוְרִאיֶתם ֶאת ּובֶֹקר: ָעֵלינּו) ַתִּלינּו(ִּכי תלונו  ְוַנְחנּו ָמה ְיהָוה

 ְוִתְחזֹון ָית ְיָקָרא ַּדיָי ּוְבַצְפָרא :ָעֵלינּו) ַתִּלינּו(ִּכי תלונו  ְוַנְחנּו ָמה ְיהָוה- ַעל ְּתֻלּנֵֹתיֶכם

ְּבֵתת  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ֲאֵרי ִמְתָרֲעִמּתּון ֲעַלָנא ְוַנְחָנא ָמא ַעל ְיָי ְּבִדְׁשִמיָען ֳקָדמֹוִהי ֻּתְרֲעָמְתכֹון

ַאֶּתם - ֲאֶׁשר ְּתֻלּנֵֹתיֶכם- ִּבְׁשמַֹע ְיהָוה ֶאת ְיהָוה ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבַֹע

ְּבֵתת ְיהָוה ָלֶכם  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ְיהָוה- ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל- לֹא ְוַנְחנּו ָמה ַמִּליִנם ָעָליו

 ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו- ֲאֶׁשר ְּתֻלּנֵֹתיֶכם- ִּבְׁשמַֹע ְיהָוה ֶאת ֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבַֹעָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְו

ִּבְדִיֵּתין ְיָי ְלכֹון ְּבַרְמָׁשא ִּבְסָרא  ַוֲאַמר מֶֹׁשה :ְיהָוה- ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל- לֹא ְוַנְחנּו ָמה

ְוַנְחָנא  ְּדַאּתּון ִמְתָרֲעִמין ֲעלֹוִהי ְּבִדְׁשִמיָען ֳקָדם ְיָי ֻּתְרֲעָמְתכֹון ְלֵמיַכל ְוַלְחָמא ְּבַצְפָרא ְלִמְסַּבע

ֲעַדת - ָּכל- ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן- ֶאל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ָלא ֲעַלָנא ֻּתְרֲעָמְתכֹון ֱאָלֵהין ַעל ֵמיְמָרא ַּדיָי ָמא

- ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן- ֶאל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ֻלּנֵֹתיֶכםֵאת ְּת ִּכי ָׁשַמע ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָוה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֵאיַמר  ְלַאֲהרֹון ַוֲאַמר מֶֹׁשה :ֵאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ָׁשַמע ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָוה ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ָּכל

ְּכַדֵּבר ַאֲהרֹן  ַוְיִהי: ֻּתְרֲעָמְתכֹון ֲאֵרי ְׁשִמיָען ֳקָדמֹוִהי ְקרּובּו ֳקָדם ְיָי ְלָכל ְּכִנְׁשָּתא ִּדְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְּכַדֵּבר ַאֲהרֹן  ַוְיִהי: ִנְרָאה ֶּבָעָנן ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיהָוה ַהִּמְדָּבר- ֶאל ַוִּיְפנּו ִיְׂשָרֵאל- ֲעַדת ְּבֵני- ָּכל- ֶאל

ַּכד ַמֵּליל  ַוֲהָוה :ְרָאה ֶּבָעָנןִנ ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיהָוה ַהִּמְדָּבר- ֶאל ַוִּיְפנּו ִיְׂשָרֵאל- ֲעַדת ְּבֵני- ָּכל- ֶאל

: ִאְתְּגִלי ַּבֲעָנָנא ְוָהא ְיָקָרא ַּדיָי ְלַמְדְּבָרא ְוִאְתְּפִניאּו ַאֲהרֹון ִעם ָּכל ְּכִנְׁשָּתא ִּדְבֵני ִיְׂשָרֵאל

:  מֶֹׁשה ְלֵמיַמרִעם ּוַמֵּליל ְיָי :מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל ַוְיַדֵּבר ְיהָוה: מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל ַוְיַדֵּבר ְיהָוה

ּוַבּבֶֹקר  ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשר- - ְּתלּוּנֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאת ָׁשַמְעִּתי

ַּדֵּבר - - ְּתלּוּנֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאת ָׁשַמְעִּתי: ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִויַדְעֶּתם ָלֶחם- ִּתְׂשְּבעּו

ִּכי ֲאִני ְיהָוה  ִויַדְעֶּתם ָלֶחם- ּוַבּבֶֹקר ִּתְׂשְּבעּו  ֵלאמֹר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשרֲאֵלֶהם

ַמֵּליל ִעְּמהֹון ְלֵמיַמר ֵּבין ִׁשְמַׁשָּיא ֵּתיְכלּון - - ָית ֻּתְרֲעָמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשִמיַע ֳקָדַמי :ֱאלֵֹהיֶכם

 ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו- - ַוְיִהי ָבֶעֶרב: ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון ְוִתְּדעּון ן ַלְחָמאּוְבַצְפָרא ִּתְסְּבעּו ִּבְסָרא

 ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו- - ַוְיִהי ָבֶעֶרב: ַלַּמֲחֶנה ָסִביב ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהַּטל ּוַבּבֶֹקר ַהַּמֲחֶנה- ַוְּתַכס ֶאת

 ּוְסֵליַקת ְׂשָליו- - ַוֲהָוה ְּבַרְמָׁשא :ַלַּמֲחֶנה ָסִביב לָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהַּט ּוַבּבֶֹקר ַהַּמֲחֶנה- ַוְּתַכס ֶאת

 ִׁשְכַבת ַהָּטל ַוַּתַעל: ְלַמְׁשִריָתא ְסחֹור ְסחֹור ֲהָות ָנֲחַתת ַטָּלא ּוְבַצְפָרא ַוֲחָפת ָית ַמְׁשִריָתא

ְּפֵני - ְוִהֵּנה ַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ַעלַוַּת: ָהָאֶרץ- ַעל ַּדק ַּכְּכפֹר- - ַּדק ְמֻחְסָּפס ְּפֵני ַהִּמְדָּבר- ְוִהֵּנה ַעל

 ְוָהא ַעל ַאֵּפי ַמְדְּבָרא ָנֲחַתת ַטָּלא ּוְסֵליַקת :ָהָאֶרץ- ַעל ַּדק ַּכְּכפֹר- - ַּדק ְמֻחְסָּפס ַהִּמְדָּבר

ָאִחיו ָמן - יׁש ֶאלַוּיֹאְמרּו ִא ִיְׂשָרֵאל- ַוִּיְראּו ְבֵני: ַעל ַאְרָעא ַּדְעַּדק ְּדִגיר ִּכְגִליָדא- - ַּדְעַּדק ְמֻקַּלף

: ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ְלָאְכָלה הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה הּוא- ַמה ִּכי לֹא ָיְדעּו- - הּוא

 ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה הּוא- ַמה ִּכי לֹא ָיְדעּו- - ָאִחיו ָמן הּוא- ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ִיְׂשָרֵאל- ַוִּיְראּו ְבֵני

ַוֲאַמרּו ְּגַבר ְלַאחּוִהי ַמָּנא  ַוֲחזֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל :ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ְלָאְכָלה םהּוא ַהֶּלֶח ֲאֵלֶהם

 ֶזה ַהָּדָבר: ִּדיַהב ְיָי ְלכֹון ְלֵמיַכל הּוא ַלְחָמא ְלהֹון ַוֲאַמר מֶֹׁשה ָמא הּוא ֲאֵרי ָלא ָיְדִעין- - הּוא

ִאיׁש ַלֲאֶׁשר - - ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת  ְלִפי ָאְכלֹוִאיׁש ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה

ִמְסַּפר  עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶזה ַהָּדָבר: ִּתָּקחּו ְּבָאֳהלֹו

ְּגַבר ְלפֹם  ְלקּוטּו ִמֵּניּה ְּדַפֵּקיד ְיָי ִּפְתָגָמאֵּדין  :ִּתָּקחּו ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו- - ַנְפׁשֵֹתיֶכם

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵכן- ַוַּיֲעׂשּו: ִּתְּסבּון ְּגַבר ְלִדְבַמְׁשְּכֵניּה- - ִמְנַין ַנְפָׁשְתכֹון ֻעְמָרא ְלֻגְלֻּגְלָּתא :ֵמיְכֵליּה

 ַוֲעַבדּו ֵּכין :ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט ַוִּיְלְקטּו ָרֵאלְּבֵני ִיְׂש ֵכן- ַוַּיֲעׂשּו: ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט ַוִּיְלְקטּו

ְוַהַּמְמִעיט לֹא  ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה- - ַוָּימֹּדּו ָבעֶֹמר: ְּדַאְסִּגי ּוְדַאְזַער ּוְלַקטּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר יף ַהַּמְרֶּבהְולֹא ֶהְעִּד- - ַוָּימֹּדּו ָבעֶֹמר: ָלָקטּו ָאְכלֹו- ִאיׁש ְלִפי ֶהְחִסיר

 ְּגַבר ְלפֹם ֵמיְכֵליּה ּוְדַאְזַער ָלא ֲחַסר ְוָלא אֹוַתר ְּדַאְסִּגי- - ְוָכלּו ְּבֻעְמָרא :ָלָקטּו ָאְכלֹו- ִאיׁש ְלִפי

- ַאל ִאיׁש ֶהםֲאֵל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ּבֶֹקר- יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד- ַאל ִאיׁש ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ְלַקטּו

- ָׁשְמעּו ֶאל- ְולֹא: ָלא ַיְׁשַאר ִמֵּניּה ַעד ַצְפָרא ֲאָנׁש ְלהֹון ַוֲאַמר מֶֹׁשה :ּבֶֹקר- יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד

ָׁשְמעּו - ְולֹא: מֶֹׁשה ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם ַוִּיְבַאׁש ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ּבֶֹקר- ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד מֶֹׁשה

ְוָלא  :מֶֹׁשה ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם ַוִּיְבַאׁש ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ּבֶֹקר- ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד ֶׁשהמֹ- ֶאל

: מֶֹׁשה ּוְרֵגיז ֲעֵליהֹון ּוְסִרי ּוְרֵחיׁש ִרְחָׁשא ְוַאְׁשַארּו ֻּגְבַרָּיא ִמֵּניּה ַעד ַצְפָרא ַקִּבילּו ִמן מֶֹׁשה

 ַוִּיְלְקטּו אֹתֹו ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר: ְוָנָמס ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו ּבֶֹקר ַּבּבֶֹקרַוִּיְלְקטּו אֹתֹו ַּב

ּוָמא  ְּגַבר ְּכפֹם ֵמיְכֵליּה ּוְלַקטּו ָיֵתיּה ִּבְצַפר ִּבְצַפר :ְוָנָמס ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו



:  מֶֹׁשה ְלֵמיַמרִעם ּוַמֵּליל ְיָי :מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל ַוְיַדֵּבר ְיהָוה: מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל ַוְיַדֵּבר ְיהָוה

ּוַבּבֶֹקר  ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשר- - ְּתלּוּנֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאת ָׁשַמְעִּתי

ַּדֵּבר - - ְּתלּוּנֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאת ָׁשַמְעִּתי: ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִויַדְעֶּתם ָלֶחם- ִּתְׂשְּבעּו

ִּכי ֲאִני ְיהָוה  ִויַדְעֶּתם ָלֶחם- ּוַבּבֶֹקר ִּתְׂשְּבעּו  ֵלאמֹר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשרֲאֵלֶהם

ַמֵּליל ִעְּמהֹון ְלֵמיַמר ֵּבין ִׁשְמַׁשָּיא ֵּתיְכלּון - - ָית ֻּתְרֲעָמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשִמיַע ֳקָדַמי :ֱאלֵֹהיֶכם

 ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו- - ַוְיִהי ָבֶעֶרב: ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ֱאָלֲהכֹון ְוִתְּדעּון ן ַלְחָמאּוְבַצְפָרא ִּתְסְּבעּו ִּבְסָרא

 ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו- - ַוְיִהי ָבֶעֶרב: ַלַּמֲחֶנה ָסִביב ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהַּטל ּוַבּבֶֹקר ַהַּמֲחֶנה- ַוְּתַכס ֶאת

 ּוְסֵליַקת ְׂשָליו- - ַוֲהָוה ְּבַרְמָׁשא :ַלַּמֲחֶנה ָסִביב לָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהַּט ּוַבּבֶֹקר ַהַּמֲחֶנה- ַוְּתַכס ֶאת

 ִׁשְכַבת ַהָּטל ַוַּתַעל: ְלַמְׁשִריָתא ְסחֹור ְסחֹור ֲהָות ָנֲחַתת ַטָּלא ּוְבַצְפָרא ַוֲחָפת ָית ַמְׁשִריָתא

ְּפֵני - ְוִהֵּנה ַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ַעלַוַּת: ָהָאֶרץ- ַעל ַּדק ַּכְּכפֹר- - ַּדק ְמֻחְסָּפס ְּפֵני ַהִּמְדָּבר- ְוִהֵּנה ַעל

 ְוָהא ַעל ַאֵּפי ַמְדְּבָרא ָנֲחַתת ַטָּלא ּוְסֵליַקת :ָהָאֶרץ- ַעל ַּדק ַּכְּכפֹר- - ַּדק ְמֻחְסָּפס ַהִּמְדָּבר

ָאִחיו ָמן - יׁש ֶאלַוּיֹאְמרּו ִא ִיְׂשָרֵאל- ַוִּיְראּו ְבֵני: ַעל ַאְרָעא ַּדְעַּדק ְּדִגיר ִּכְגִליָדא- - ַּדְעַּדק ְמֻקַּלף

: ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ְלָאְכָלה הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה הּוא- ַמה ִּכי לֹא ָיְדעּו- - הּוא

 ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה הּוא- ַמה ִּכי לֹא ָיְדעּו- - ָאִחיו ָמן הּוא- ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ִיְׂשָרֵאל- ַוִּיְראּו ְבֵני

ַוֲאַמרּו ְּגַבר ְלַאחּוִהי ַמָּנא  ַוֲחזֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל :ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ְלָאְכָלה םהּוא ַהֶּלֶח ֲאֵלֶהם

 ֶזה ַהָּדָבר: ִּדיַהב ְיָי ְלכֹון ְלֵמיַכל הּוא ַלְחָמא ְלהֹון ַוֲאַמר מֶֹׁשה ָמא הּוא ֲאֵרי ָלא ָיְדִעין- - הּוא

ִאיׁש ַלֲאֶׁשר - - ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת  ְלִפי ָאְכלֹוִאיׁש ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה

ִמְסַּפר  עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶזה ַהָּדָבר: ִּתָּקחּו ְּבָאֳהלֹו

ְּגַבר ְלפֹם  ְלקּוטּו ִמֵּניּה ְּדַפֵּקיד ְיָי ִּפְתָגָמאֵּדין  :ִּתָּקחּו ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו- - ַנְפׁשֵֹתיֶכם

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵכן- ַוַּיֲעׂשּו: ִּתְּסבּון ְּגַבר ְלִדְבַמְׁשְּכֵניּה- - ִמְנַין ַנְפָׁשְתכֹון ֻעְמָרא ְלֻגְלֻּגְלָּתא :ֵמיְכֵליּה

 ַוֲעַבדּו ֵּכין :ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט ַוִּיְלְקטּו ָרֵאלְּבֵני ִיְׂש ֵכן- ַוַּיֲעׂשּו: ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט ַוִּיְלְקטּו

ְוַהַּמְמִעיט לֹא  ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה- - ַוָּימֹּדּו ָבעֶֹמר: ְּדַאְסִּגי ּוְדַאְזַער ּוְלַקטּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר יף ַהַּמְרֶּבהְולֹא ֶהְעִּד- - ַוָּימֹּדּו ָבעֶֹמר: ָלָקטּו ָאְכלֹו- ִאיׁש ְלִפי ֶהְחִסיר

 ְּגַבר ְלפֹם ֵמיְכֵליּה ּוְדַאְזַער ָלא ֲחַסר ְוָלא אֹוַתר ְּדַאְסִּגי- - ְוָכלּו ְּבֻעְמָרא :ָלָקטּו ָאְכלֹו- ִאיׁש ְלִפי

- ַאל ִאיׁש ֶהםֲאֵל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ּבֶֹקר- יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד- ַאל ִאיׁש ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ְלַקטּו

- ָׁשְמעּו ֶאל- ְולֹא: ָלא ַיְׁשַאר ִמֵּניּה ַעד ַצְפָרא ֲאָנׁש ְלהֹון ַוֲאַמר מֶֹׁשה :ּבֶֹקר- יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד

ָׁשְמעּו - ְולֹא: מֶֹׁשה ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם ַוִּיְבַאׁש ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ּבֶֹקר- ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד מֶֹׁשה

ְוָלא  :מֶֹׁשה ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם ַוִּיְבַאׁש ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ּבֶֹקר- ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד ֶׁשהמֹ- ֶאל

: מֶֹׁשה ּוְרֵגיז ֲעֵליהֹון ּוְסִרי ּוְרֵחיׁש ִרְחָׁשא ְוַאְׁשַארּו ֻּגְבַרָּיא ִמֵּניּה ַעד ַצְפָרא ַקִּבילּו ִמן מֶֹׁשה

 ַוִּיְלְקטּו אֹתֹו ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר: ְוָנָמס ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו ּבֶֹקר ַּבּבֶֹקרַוִּיְלְקטּו אֹתֹו ַּב

ּוָמא  ְּגַבר ְּכפֹם ֵמיְכֵליּה ּוְלַקטּו ָיֵתיּה ִּבְצַפר ִּבְצַפר :ְוָנָמס ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו

ָלְקטּו ֶלֶחם  ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי: ָּפַׁשר ַחְקָלא ַּכד ֲחָמא ֲעלֹוִהי ִׁשְמָׁשאְּדִמְׁשְּתַאר ִמֵּניּה ַעל ַאֵּפי 

ָלְקטּו  ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי: ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה- ַוָּיבֹאּו ָּכל ָלֶאָחד ְׁשֵני ָהעֶֹמר- - ִמְׁשֶנה

ַוֲהָוה ְּביֹוָמא  :ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה- ַוָּיבֹאּו ָּכל ָלֶאָחד ְׁשֵני ָהעֶֹמר- - ֶלֶחם ִמְׁשֶנה

ְוַחִּויאּו  ַוֲאתֹו ָּכל ַרְבְרֵבי ְּכִנְׁשָּתא ְלַחד ְּתֵרין ֻעְמִרין- - ְלַקטּו ַלְחָמא ַעל ַחד ְּתֵרין ְׁשִתיָתָאה

- ֵאת ֲאֶׁשר ָמָחר קֶֹדׁש ַליהָוה- ן ַׁשַּבתַׁשָּבתֹו- - הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ְלמֶֹׁשה

: ַהּבֶֹקר- ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ָהעֵֹדף- ְוֵאת ָּכל ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו- ְוֵאת ֲאֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו

 פּו ֵאפּוּתֹא- ֵאת ֲאֶׁשר ָמָחר קֶֹדׁש ַליהָוה- ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת- - הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם

הּוא  ַוֲאַמר ְלהֹון :ַהּבֶֹקר- ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ָהעֵֹדף- ְוֵאת ָּכל ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו- ְוֵאת ֲאֶׁשר

ְוָית ְּדַאּתּון  ָית ְּדַאּתּון ֲעִתיִדין ְלֵמיָפא ֵאיפֹו ְמַחר ַׁשָּבא ַׁשָּבָתא ֻקְדָׁשא ֳקָדם ְיָי- - ְּדַמֵּליל ְיָי

- ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַעד: ַאְצַנעּו ְלכֹון ְלַמְּטָרא ַעד ַצְפָרא ְוָית ָּכל מֹוָתָרא ן ְלַבָּׁשָלא ַּבִּׁשילּוֲעִתיִדי

ַּכֲאֶׁשר  ַהּבֶֹקר- ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַעד: ָהְיָתה ּבֹו- ְוִרָּמה לֹא ְולֹא ִהְבִאיׁש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ַהּבֶֹקר

ְוָלא  ְּכָמא ְּדַפֵּקיד מֶֹׁשה ְוַאְצַנעּו ָיֵתיּה ַעד ַצְפָרא :ָהְיָתה ּבֹו- ְוִרָּמה לֹא ְולֹא ִהְבִאיׁש ִצָּוה מֶֹׁשה

לֹא  ַהּיֹום ַׁשָּבת ַהּיֹום ַליהָוה- ִּכי ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום: ְוִרְחָׁשא ָלא ֲהָות ֵּביּה ְסִרי

לֹא ִתְמָצֻאהּו  ַהּיֹום ַׁשָּבת ַהּיֹום ַליהָוה- ִּכי ּיֹוםַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַה: ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה

ָלא  יֹוָמא ֵּדין ֲאֵרי ַׁשְּבָתא יֹוָמא ֵּדין ֳקָדם ְיָי ַוֲאַמר מֶֹׁשה ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵּדין :ַּבָּׂשֶדה

 ֵׁשֶׁשת ָיִמים: ּבֹו- לֹא ִיְהֶיה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ִּתְלְקֻטהּו ֵׁשֶׁשת ָיִמים: ַּתְׁשְּכחּוֵּניּה ְּבַחְקָלא

ּוְביֹוָמא ְׁשִביָעָאה  ִּתְלְקטּוֵּניּה ִׁשָּתא יֹוִמין :ּבֹו- לֹא ִיְהֶיה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ִּתְלְקֻטהּו

י ַּבּיֹום ַוְיִה: ָמָצאּו ְולֹא ָהָעם ִלְלקֹט- ָיְצאּו ִמן ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי: ָלא ְיֵהי ֵּביּה ַׁשְּבָתא

 ְוָלא ְנַפקּו ִמן ַעָּמא ְלִמְלַקט ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה :ָמָצאּו ְולֹא ָהָעם ִלְלקֹט- ָיְצאּו ִמן ַהְּׁשִביִעי

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה: ְותֹורָֹתי ַֹתיִלְׁשמֹר ִמְצו ֵמַאְנֶּתם ָאָנה- ַעד מֶֹׁשה- ֶאל ַוּיֹאֶמר ְיהָוה: ַאְׁשַּכחּו

ַאּתּון  ַעד ִאַּמִּתי ְלמֶֹׁשה ַוֲאַמר ְיָי :ְותֹורָֹתי ַֹתיִלְׁשמֹר ִמְצו ֵמַאְנֶּתם ָאָנה- ַעד מֶֹׁשה- ֶאל

ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום - ַעל- - ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת- ִּכי ְראּו: ְואֹוָרְיָתי ְלִמַּטר ִּפּקֹוַדי ְמָסְרִבין

ְיהָוה - ִּכי ְראּו: ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי- - ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו- ַאל ַּתְחָּתיוְׁשבּו ִאיׁש  ֶלֶחם יֹוָמִים ַהִּׁשִּׁשי

ֵיֵצא - ַאל ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ֶלֶחם יֹוָמִים ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי- ַעל- - ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת

ַעל ֵּכין הּוא ָיֵהיב ְלכֹון ְּביֹוָמא - -  ְיַהב ְלכֹון ַׁשְּבָתאֲאֵרי ְיָי ֲחזֹו :ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי- - ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו

: ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה- - ָלא ִיּפֹוק ֲאָנׁש ֵמַאְתֵריּה ִּתיבּו ֲאָנׁש ְּתחֹותֹוִהי ְלֵחים ְּתֵרין יֹוִמין ְׁשִתיָתָאה

:ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה ּוְׁשַבתּו ַעָּמא :ַהְּׁשִבִעיַּבּיֹום  ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם: ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם

- ַוִּיְקְראּו ֵבית: ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש ְוַטְעמֹו ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוהּוא ָמן ְׁשמֹו- ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ַוִּיְקְראּו ֵבית

 ּוְקרֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָית ְׁשֵמיּה :ְדָבׁשְּכַצִּפיִחת ִּב ְוַטְעמֹו ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוהּוא ָמן ְׁשמֹו- ִיְׂשָרֵאל ֶאת

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה :ְּכִאְסְקִריָטָון ִּבְדַבׁש ְוַטְעֵמיּה ְּכַבר ְזַרע ִּגָּדא ִחיָור ְוהּוא ַמָּנא

ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי  ֶחםַהֶּל- ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם ְמלֹא ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו- - ִצָּוה ְיהָוה
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- - ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר

ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי ֶאְתֶכם  ַהֶּלֶחם- ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם ְמלֹא ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו

ְמֵלי ֻעְמָרא - - ֵּדין ִּפְתָגָמא ְּדַפֵּקיד ְיָי ַוֲאַמר מֶֹׁשה: ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר

 ְּבַאָּפקּוִתי ָיְתכֹון ְּדאֹוֵכיִלית ָיְתכֹון ְּבַמְדְּבָרא ְּבִדיל ְּדִיְחזֹון ָית ַלְחָמא ְלַמְּטָרא ְלָדֵריכֹון ִמֵּניּה

 ָמן ָהעֶֹמר- ָׁשָּמה ְמלֹא- ְוֶתן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ַאֲהרֹן- אֶמר מֶֹׁשה ֶאלַוּיֹ: ֵמַאְרָעא ְּדִמְצָרִים

- ְוֶתן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ַאֲהרֹן- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל: ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוַהַּנח אֹתֹו ִלְפֵני ְיהָוה

ַסב  ַוֲאַמר מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹון :ת ְלדֹרֵֹתיֶכםְלִמְׁשֶמֶר ְוַהַּנח אֹתֹו ִלְפֵני ְיהָוה ָמן ָהעֶֹמר- ָׁשָּמה ְמלֹא

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה : ְלַמְּטָרא ְלָדֵריכֹון ְוַאְצַנע ָיֵתיּה ֳקָדם ְיָי ַמָּנא ְוַהב ַּתָּמן ְמֵלי ֻעְמָרא ְצלֹוִחית ֲחָדא

ַוַּיִּניֵחהּו  מֶֹׁשה- ֶאל ְיהָוהַּכֲאֶׁשר ִצָּוה : ְלִמְׁשָמֶרת ַוַּיִּניֵחהּו ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעֻדת מֶֹׁשה- ֶאל ְיהָוה

 ְוַאְצְנֵעיּה ַאֲהרֹון ֳקָדם ָסֲהדּוָתא ְלמֶֹׁשה ְּכָמא ְּדַפֵּקיד ְיָי :ְלִמְׁשָמֶרת ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעֻדת

 ַהָּמן- ֶאת :ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת- ֶאל ּבָֹאם- ַעד- - ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה- ָאְכלּו ֶאת ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְלַמְּטָרא

- ַעד- - ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה- ָאְכלּו ֶאת ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען- ֶאל ּבָֹאם- ַעד- - ָאְכלּו

ֲאַכלּו  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל :ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען- ֶאל ּבָֹאם- ַעד- - ָאְכלּו ַהָּמן- ֶאת :ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת- ֶאל ּבָֹאם

ִלְסָיֵפי ַאְרָעא  ַעד ַּדֲאתֹו- - ֲאַכלּו ָית ַמָּנא ַלֲאַרע ָיֵתיְבָּתא ְּדָעאלּוַעד - - ָית ַמָּנא ַאְרְּבִעין ְׁשִנין

ַחד ִמן ַעְסָרא  ְוֻעְמָרא :ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא ְוָהעֶֹמר: ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא ְוָהעֶֹמר: ִּדְכָנַען

:ִּבְתָלת ְסִאין הּוא

ְוָכלַהַּיִמיםָעֶליָהֲאֶׁשרְוָכלָהָאֶרץַהָּׁשַמיםּוְׁשֵמיַהָּׁשַמִיםֶאתָעִׂשיָתַאָּתהְלַבֶּדָךְייהּואַאָּתה

ֲאבֹוֵתינּוִעםָּתִמידְּגדֹולֹותְוִנְפָלאֹותִנִּסיםֶׁשָעִׂשיָתהּואְוַאָּתהֻּכָּלםֶאתְמַחֶּיהְוַאָּתהָּבֶהם ֲאֶׁשר

ָּכלָלֶהםָנַתָּתְוַגםַמִיםָלֶהםהוֵצאָתַהַחָּלִמיׁשּוִמּצּורַמִיםַהָּׁשִמןֶלֶחםָלֶהםִהְמַטְרָּת ַּבִּמְדָּברַּגם

ּוְתַפְרְנֵסנּוְּתזּוֵננּוָהֲעצּוִמיםּוַבֲחָסֶדיָךָהַרִּביםְּבַרֲחֶמיָךֵּכןֵמֲעֵליֶהםָבְלָתהלֹא ִׂשְמלֹוָתםָצְרֵכיֶהם

ְוָעָמלטַֹרחְּבִליּוְבֶרַוחְּבִמּלּויַהְמרּוִּביםִיְׂשָרֵאלֵּביתַעְּמָךְרֵכיְוָצָצְרֵכנּו ָּכלָלנּוְוַתְסִּפיקּוְתַכְלְּכֵלנּו

  :ָוָדםָבָׂשרְיֵדיִמַּתַחת ְולֹאַהְּנִקָּיהָיְדָךִמַּתַחתָּגדֹול

ָּכלָלנוְוַתְזִמיןסֹוֵרנּוַמֲחָּכלֵביִתיּוְלַאְנֵׁשיִליֶׁשָּתִכיןֲאבֹוַתיֵואלֵֹהיֱאלַֹהיְייִמְּלָפֶניָךָרצֹוןְיִהי

ֶעֶצםּוְלָכלִסּפּוֵקנּוֵדיִמָּׁשעֹוֵתינּוְוָׁשָעהָׁשָעהּוְלָכלַמֲחסֹוֵרנּוֵדיֵמַחֵּיינּוָוּיֹוםיֹוםְלָכל ָצְרֵכנּו

ּוִמְזֵעירֲחָסֵדינּוְוקֹוֶצרִמְפָעֵלינּוְּכִמעּוטְולֹאְוָהְרָחָבהַהטֹוָבהִמָּיְדָךִמְחָיֵתנּו ֵדיֵמֲעָצֵמינּו

:ָוָדםָּבָׂשרְּבַידְולֹאְּבָיְדָךְמסּוִריםַזְרִעיְוֶזַרעְוַזְרִעיֵביִתיַאְנֵׁשיּוְמזֹונֹות ְמזֹונֹוַתיְוִיְהיּוְּגמּולֹוֵתינּו
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