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ה ָהא ֲאָנא ָמֵחית ְלכֹון ַלְחָמא ִמן  ַוֲאַמר ְיָי ְלמׁשֶ
יֹוֵמּה  ּבְ יֹום  ְתַגם  ּפִ ְוִיְלְקטּון  ַעָמא  ְוִיְפקּון  ַמָיא  ׁשְ

אֹוַרְיִתי ִאם ָלא: ִדיל ַדֲאַנִסנּון ַהְיָהכּון ּבְ ּבְ

ִויֵהי  ְדַיְיתּון  ָית  ִויַתְקנּון  ִתיָתָאה  ׁשְ יֹוָמא  ּבְ ִויֵהי 
ֵרין ַעל ְדִיְלְקטּון יֹום יֹום: ַעל ַחד ּתְ

א  ַרְמׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלָכל  ְוַאֲהרֹן  ה  מׁשֶ ַוֲאַמר 
יק ָיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים: ְוִתְדעּון ֲאֵרי ְיָי ַאּפֵ

ִמיַע  ׁשְ ד  ּכַ ַדְיָי  ְיָקָרא  ָית  ְוֶתֱחזּון  ּוְבַצְפָרא 
ַדְיָי  ֵמיְמָרא  ַעל  ְרֲעמּוְתכֹון  ּתֻ ָית  )ֳקָדמֹוִהי( 

ְוַנְחָנא ָמא ֲאֵרי ַאְתַרַעְמּתּון ֲעָלָנא:

ְסָרא  ּבִ א  ַרְמׁשָ ּבְ ְלכֹון  ְיָי  ן  ְדִיּתֵ ּבִ ה  מׁשֶ ַוֲאַמר 
ִמיַען ֳקָדם  ִדׁשְ ע ּבְ ַצְפָרא ְלִמְסּבַ ְלֵמיַכל ְוַלְחָמא ּבְ
ֲעלֹוִהי  ִמְתַרֲעִמין  ַאּתּון  ִדי  ְרֲעמּוְתכֹון  ּתֻ ָית  ְיָי 
ַעל  ֶאָלֵהן  ְרֲעמּוְתכֹון  ּתֻ ֲעָלָנא  ָלא  ָמא  ְוַנְחָנא 

ֵמיְמָרא ַדְיָי:

ִדְבֵני  א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ְלָכל  ֱאַמר  ְלַאֲהרֹן  ה  מׁשֶ ַוֲאַמר 
ִמיַען ֳקָדמֹוִהי ָית  ׁשְ ְיָי ֲאֵרי  ָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם  ִיׂשְ

ְרֲעמּוְתכֹון: ּתֻ

ִדְבֵני  א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ל  ּכָ ִעם  ַאֲהרֹן  ַמִליל  ד  ּכַ ַוֲהָוה 
ַדְיָי  ְיָקָרא  ְוָהא  ָרא  ְלַמְדּבְ ִניּו  ְוִאְתּפְ ָרֵאּל  ִיׂשְ

ֲעָנָנא: ִאְתְגִלי ּבַ

ה ְלֵמיָמר: ּוַמֵליל ְיָי ִעם מׁשֶ

ַמֵליל  ָרֵאל  ִיּשְׂ ֵני  ּבְ ְרֲעַמת  ּתֻ ָית  ֳקָדַמי  ִמיַע  ׁשְ
ְסָרא  ּבִ יְכּלּון  ּתֵ ָיא  ְמׁשַ ׁשִ ין  ּבֵ ְלֵמיַמר  ִעְמהֹון 
ְיָי  ֲאָנא  ֲאֵרי  ְוִתְדעּון  ַלְחָמא  עּון  ּבְ ׂשְ ּתִ ּוְבַצְפָרא 

ֱאָלָהכֹון:

ִריָתא  א ּוְסֵליַקת ְסָליו ַוֲחַפת ָית ַמׁשְ ַוֲהָוה ְבַרְמׁשָ
ְסחֹור  ְסחֹור  ַטָלא  ְנָחַתת  ֲהַות  ּוְבַצְפָרא 

ִריָתא: ְלַמׁשְ

ָמִ֑ים  ָ ַהׁשּ ִמן  ֶלֶ֑חם  ָלֶכ֑ם  ַמְמִט֑יר  ִהְנִנ֑י  ֑ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ְיָי  ַוּיֹ֑אֶמר 
ֲהֵיֵלְ֑ך  ּ֑נּו  ֲאַנּסֶ ְלַמַ֑ען  יֹומֹ֑ו  ּבְ יֹ֑ום  ַבר  ּדְ ְקטּו֑  ְוָלֽ ָהָע֑ם  ְוָיָצ֑א 

א: תֹוָרִת֑י ִאם לֹֽ ּבְ

ֶנ֑ה ַע֑ל  ר ָיִב֑יאּו ְוָהָי֑ה ִמׁשְ ֑י ְוֵהִכ֑ינּו ֵא֑ת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ּיֹ֑ום ַהׁשּ ְוָהָיה֑ ּבַ
ר ִיְלְקטּ֑ו יֹ֑ום | ֽיֹום: ֽ ֲאׁשֶ

֑י  ֑ם ּכִ יַדְעּתֶ ָרֵא֑ל ֶעֶ֑רב ִוֽ ֵנ֑י ִיׂשְ ל ּבְ ל ּכָ ה֑ ְוַאֲהרֹ֑ן ֶאֽ ַוּיֹ֑אֶמר ֹמׁשֶ
ִים: ְיָי הֹוִצ֑יא ֶאְתֶכ֑ם ֵמֶאֶ֑רץ ִמְצָרֽ

ֻלּנֵֹתיֶכ֑ם ַעל  ְמעֹ֑ו ֶאת ּתְ ׁשָ בֹ֑וד ְיהָו֑ה ּבְ ּוֹבֶ֑קר ּוְרִאיֶתם֑ ֶאת ּכְ
֑ינּו ָעֵלֽינּו: ֑י )תלונו( ַתּלִ ְיָי ְוַנְ֑חנּו ָמ֑ה ּכִ

ֶ֑קר֑  ּבֹ ֑ר ֶלֱאֹכ֑ל ְוֶלֶ֑חם ּבַ ׂשָ ֶעֶ֑רב ּבָ ֵת֑ת ְיָי ָלֶכ֑ם ּבָ ֑ה ּבְ ַוּיֹ֑אֶמר ֹמׁשֶ
ָעָל֑יו  יִנ֑ם  ַמּלִ ֑ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ֵ֑תיֶכ֑ם  ֻלּנֹ ּתְ ֶאת  ְיָי  ֹמַ֑ע  ׁשְ ּבִ ַ֑ע  ּבֹ ִלׂשְ

֑י ַעל ְיָיֽ: ְוַנְ֑חנּו ָמ֑ה לֹא ָעֵל֑ינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכ֑ם ּכִ

ָרֵא֑ל  ִיׂשְ ֵנ֑י  ּבְ ֲעַדת֑  ל  ּכָ ל  ֶאֽ ֱאֹמ֑ר  ַאֲהרֹ֑ן  ל  ֶאֽ ה֑  ֹמׁשֶ ַוּיֹ֑אֶמר 
ם: ֻלּנֵֹתיֶכֽ ַמ֑ע ֵא֑ת ּתְ ֑י ׁשָ ִקְרבּ֑ו ִלְפֵנ֑י ְיָי ּכִ

ֶאל  ְפנּ֑ו  ַוּיִ ָרֵא֑ל  ִיׂשְ ֵנֽי  ּבְ ֲעַד֑ת  ל  ּכָ ֶאל  ַאֲהרֹן֑  ֑ר  ַדּבֵ ּכְ ַוְיִה֑י 
ן: ָעָנֽ בֹ֑וד ְיָי ִנְרָא֑ה ּבֶ ה֑ ּכְ ֑ר ְוִהּנֵ ְדּבָ ַהּמִ

ר: אֹמֽ ֑ה ּלֵ ֑ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ

֑ין  ּבֵ ֵלאֹמ֑ר  ֲאֵלֶה֑ם  ֑ר  ּבֵ ּדַ ָרֵאל֑  ִיׂשְ ֵנ֑י  ּבְ לּוּנֹת֑  ּתְ ֶאת  י  ַמְ֑עּתִ ׁשָ
֑י  ּכִ ֑ם  יַדְעּתֶ ִוֽ ָלֶ֑חם  עּו  ּבְ ׂשְ ּתִ ֶ֑קר  ּוַבּבֹ ֑ר  ָבׂשָ ּתֹאְכלּ֑ו  ִ֑ים֑  ַעְרּבַ ָהֽ

ם: ֲאִנ֑י ְיָי ֱאלֵֹהיֶכֽ

ְיָתה֑  ֶ֑קר ָהֽ ֲחֶנ֑ה ּוַבּבֹ ּמַ ַכ֑ס ֶאת ַהֽ ָל֑ו ַוּתְ ְ ַ֑על ַהׂשּ ַוְיִה֑י ָבֶעֶ֑רב ַוּתַ
ֲחֶנֽה: ּמַ ֑ל ָסִב֑יב ַלֽ ְכַב֑ת ַהּטַ ׁשִ

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.
ָרֵאל ּוַפְרָנָסִתי ּוַפְרָנַסת  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ְרָנָסה ְלָכל ַעּמְ ְזִמין ּפַ ּתַ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ּנּוַכל ַלֲעבֹוד  ֵדי ׁשֶ ִאּסּור ּכְ ר ְולֹא ּבְ ֶהּתֵ ִבּזּוי ּבְ ָכבֹוד ְולֹא ּבְ ַצַער ּבְ ַנַחת ְולֹא ּבְ ְכָלָלם. ּבְ י ֵביִתי ּבִ ַאְנׁשֵ

ה ַוֲעָרָבה: ֶאֶרץ ִצּיָ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ַזְנּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ָמן ּבַ מֹו ׁשֶ ֲעבֹוָדֶתָך ְוִלְלמֹוד ּתֹוָרֶתָך ּכְ



ב

ָרא  ַמְדּבְ י  ַאּפֵ ַעל  ְוָהא  ַטָלא  ְנָחַתת  ּוְסֵליַקת 
ְגִליָדא ַעל ַאְרָעא: ִגיר ּכִ ַדְעַדק ְמַקַלף ַדְעַדק ּכְ

ָרֵאל ַוֲאָמרּו ְגַבר ַלֲאחּוִהי ַמָנא הּוא  ַוֲחזֹו ְבֵני ִיׂשְ
הּוא  ְלהֹון  ה  מׁשֶ ַוֲאַמר  הּוא  ָמא  ְיָדעּו  ָלא  ֲאֵרי 

ַלְחָמא ִדי ְיַהב ְיָי ְלכֹון ְלֵמיַכל:

ְתָגָמא ִדי ַפֵקיד ְיָי ְלקּוטּו ִמֵנּה ְגַבר ְלפּום  ֵדין ּפִ
ְגַבר  ֵתיכֹון  ַנְפׁשָ ִמְנַין  א  ְלֻגְלַגְלּתָ ֻעְמָרא  ֵמיְכֵלּה 

ְסבּון: ֵנּה ּתִ ּכְ ְלִדי ְבַמׁשְ

ָרֵאל ּוְלָקטּו ְדַאְסֵגי ּוְדַאְזֵער: ֵני ִיׂשְ ַוַעָבדּו ֵכן ּבְ

ָלא  ּוְדַאְזֵער  ְדַאְסֵגי  אֹוַתר  ְוָלא  ְבעּוְמָרא  ּוְכלֹו 
ַחִסיר ְגַבר ְלפּום ֵמיְכֵלּה ְלָקטּו:

ַעד  ִמֵנּה  ַאר  ַיׁשְ ָלא  ֱאַנׁש  ְלהֹון  ה  מׁשֶ ַוֲאַמר 
ַצְפָרא:

ַעד  ִמֵנה  ֻגְבַרָיא  ָארּו  ְוַאׁשְ ה  מׁשֶ ִמן  ילּו  ַקּבִ ְוָלא 
ה: א ּוְסִרי ּוְרַגז ֲעֵליהֹון מׁשֶ ַצְפָרא ּוְרֵחׁש ִריֲחׁשָ

ֵמיְכֵלּה  ְלפּום  ְגַבר  ְצָפר  ּבִ ְצַפר  ּבִ ָיֵתּה  ּוְלָקטּו 
ֲחָמא  ד  ּכַ ַחְקָלא  י  ַאּפֵ ַעל  ִמֵנּה  ַאר  ּתָ ְדִמׁשְ ּוָמא 

ר: ׁשָ א ּפָ ְמׁשָ ֲעלֹוִהי ׁשִ

ַחד  ַעל  ַלְחָמא  ְלָקטּו  ִתיָתָאה  ׁשְ יֹוָמא  ּבְ ַוֲהָוה 
א  ּתָ ל ַרְבְרֵבי ְכִנׁשְ ֵרין ֻעְמִרין ְלָחד ַוֲאתֹו ּכָ ֵרין ּתְ ּתְ

ה: ְוַחִויאּו ְלמׁשֶ

א  ַבת קּוְדׁשָ ָבָתא ׁשְ ַוֲאַמר ְלהֹון הּוא ִדי ַמִליל ְיָי ׁשְ
ֳקָדם ְיָי ְמָחר ָית ִדי ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלֵמָפא ֲאפֹו ְוָית 
ל מֹוָתָרא  ילּו ְוָית ּכָ ׁשִ ָלא ּבַ ִדי ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלַבׁשָ

ַרת ַעד ַצְפָרא: ַאְצָנעּו ְלכֹון ְלַמּטְ

ה ְוָלא  ָמא ְדַפִקיד מׁשֶ ְוַאְצָנעּו ָיֵתּה ַעד ַצְפָרא ּכְ
א ָלא ֲהָוה ֵבּה: ְסִרי ְוִריֲחׁשָ

ָתא יֹוָמא  ּבְ ה ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי ׁשַ ַוֲאַמר מׁשֶ
ַחְקָלא: ֻחֵנּה ּבְ ּכְ ֵדין ֳקָדם ְיָי יֹוָמא ֵדין ָלא ַתׁשְ

ָתא  ּבְ ִביָעָאה ׁשַ ְלְקֻטֵנּה ּוְביֹוָמא ׁשְ א יֹוִמין ּתִ ּתָ ׁשִ
ָלא ְיֵהי ֵבּה:

ְלִמְלָקּט  ַעָמא  ִמן  ְנָפקּו  ִביָעָאה  ׁשְ יֹוָמא  ּבְ ַוֲהָוה 
חּו: ּכָ ְוָלא ַאׁשְ

ה ַעד ֵאיָמַתי ַאּתּון ְמָסְרִבין ְלִמַטר  ַוֲאַמר ְיָי ְלמׁשֶ
קּוַדי ְואֹוָרָיַתי: ּפִ

ָיֵהב  הּוא  ן  ּכֵ ַעל  ָתא  ּבְ ׁשַ ְלכֹון  ְיַהב  ְיָי  ֲאֵרי  ֲחזֹו 
יבּו  ּתִ יֹוִמין  ֵרין  ּתְ ְלֵחם  ִתיָתָאה  ׁשְ יֹוָמא  ּבְ ְלכֹון 
יֹוָמא  ּבְ ֵמַאְתֵרּה  ֲאַנׁש  ִיּפֹוק  ָלא  חֹותֹוִהי  ּתְ ֲאַנׁש 

֑ק  ֑ס ּדַ ֑ק ְמֻחְסּפָ ר֑ ּדַ ְדּבָ ֵנ֑י ַהּמִ ֑ה ַעל ּפְ ֑ל ְוִהּנֵ ְכַב֑ת ַהּטָ ַ֑על ׁשִ ַוּתַ
ֶרץ: ֹפ֑ר ַעל ָהָאֽ ּכְ ּכַ

֑י לֹ֑א  ָרֵא֑ל ַוּיֹ֑אְמרּ֑ו ִא֑יׁש ֶאל ָאִחיו֑ ָמ֑ן הּ֑וא ּכִ ְראּ֑ו ְבֵנֽי ִיׂשְ ַוּיִ
֑ר ָנַת֑ן  ֶ֑חם ֲאׁשֶ ה֑ ֲאֵלֶה֑ם הּ֑וא ַהּלֶ ָיְדעּ֑ו ַמה הּ֑וא ַוּיֹ֑אֶמר ֹמׁשֶ

ְיָי ָלֶכ֑ם ְלָאְכָלֽה:

ּ֑נּו ִא֑יׁש ְלִפ֑י ָאְכלֹ֑ו עֶֹ֑מר  ֑ה ְיהָו֑ה ִלְקטּ֑ו ִמּמֶ ֑ר ִצּוָ ָבר֑ ֲאׁשֶ ֶז֑ה ַהּדָ
חּו: ֽ ּקָ ָאֳהלֹ֑ו ּתִ ֑ר ּבְ ר֑ ַנְפׁשֵֹ֑תיֶכ֑ם ִא֑יׁש ַלֲאׁשֶ ֶ֑לת ִמְסּפַ ְלּגֹ ַלּגֻ

יט: ְמִעֽ ֑ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ְלְקטּ֑ו ַהּמַ ּיִ ָרֵא֑ל ַוֽ ֵנ֑י ִיׂשְ ֲעׂשּו ֵכ֑ן ּבְ ַוּיַ

ֶהְחִס֑יר  לֹ֑א  ְמִע֑יט  ְוַהּמַ ֑ה  ְרּבֶ ַהּמַ יף֑  ֶהְעּדִ ְולֹ֑א  ָבעֶֹ֑מר  ֹמּ֑דּו  ַוּיָ
טּו: י ָאְכלֹ֑ו ָלָקֽ ִא֑יׁש ְלִפֽ

ֶקר: ּ֑נּו ַעד ּבֹֽ ֑ה ֲאֵלֶה֑ם ִא֑יׁש ַאל יֹוֵת֑ר ִמּמֶ ַוּיֹ֑אֶמר ֹמׁשֶ

ֻ֑רם  ֶ֑קר ַוּיָ ּ֑נּו֑ ַעד ּבֹ ֑ים ִמּמֶ ֑ה ַוּיֹוִת֑רּו ֲאָנׁשִ ְמעּ֑ו ֶאל ֹמׁשֶ ְולֹא ׁשָ
ה: ֽ ְקצֹ֑ף ֲעֵלֶה֑ם ֹמׁשֶ ְבַאׁ֑ש ַוּיִ ּתֹוָלִע֑ים ַוּיִ

ֶ֑מׁש  ֶ ַהׁשּ ְוַח֑ם  ָאְכלֹ֑ו  ִפ֑י  ּכְ ִא֑יׁש  ֶ֑קר  ּבֹ ּבַ ֶ֑קר  ּבֹ ּבַ ֹאתֹו֑  ְלְקטּ֑ו  ַוּיִ
ס: ְוָנָמֽ

ָלֶאָח֑ד  ָהעֶֹ֑מר  ֵנ֑י  ׁשְ ֶנ֑ה  ִמׁשְ ֶלֶ֑חם֑  ְקטּ֑ו  ָלֽ ֑י  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ּיֹ֑ום  ּבַ  | ַוְיִה֑י 
ה: ֽ ֑ידּו ְלֹמׁשֶ ּגִ ֵעָד֑ה ַוּיַ יֵא֑י ָהֽ ל ְנׂשִ ֹב֑אּו֑ ּכָ ַוּיָ

ְיָי  ַלֽ קֶֹ֑דׁש  ת  ּבַ ׁשַ תֹ֑ון  ּבָ ׁשַ ְיָי  ֑ר  ּבֶ ּדִ ֑ר  ֲאׁשֶ הּ֑וא  ֲאֵלֶה֑ם  ַוּיֹ֑אֶמר 
֑לּו ְוֵאת֑  ֵ ׁשּ לּו֑ ּבַ ְ ַבׁשּ ר ּתְ ֽ ר ּתֹאפּ֑ו ֵאפּ֑ו ְוֵא֑ת ֲאׁשֶ ָמָח֑ר ֵא֑ת ֲאׁשֶ

ֶקר: ֶמֶ֑רת ַעד ַהּבֹֽ ֑יחּו ָלֶכ֑ם ְלִמׁשְ ל ָה֑עֵֹד֑ף ַהּנִ ּכָ

ִהְבִא֑יׁש  ְולֹ֑א  ֑ה  ֹמׁשֶ ֑ה  ִצּוָ ֑ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶ֑קר  ַהּבֹ ַעד  ֹאתֹו֑  ֑יחּו  ּנִ ַוּיַ
ֹו: ֑ה לֹא ָהְ֑יָתה ּבֽ ְוִרּמָ

לֹ֑א  ַהּיֹ֑ום  ַלְיָי  ַהּיֹ֑ום  ֑ת  ּבָ ׁשַ י  ֽ ּכִ ַהּיֹ֑ום  ִאְכֻל֑הּו  ה֑  ֹמׁשֶ ַוּיֹ֑אֶמר 
ה: ֶדֽ ָ ׂשּ ִתְמָצֻא֑הּו ּבַ

ֹו: ְהֶיה ּבֽ ֑ת לֹ֑א ִיֽ ּבָ ִביִע֑י ׁשַ ְ ְלְקֻט֑הּו ּוַבּיֹ֑ום ַהׁשּ ת ָיִמ֑ים ּתִ ׁ֑שֶ ׁשֵ

אּו: ִביִע֑י ָיְצאּ֑ו ִמן ָהָע֑ם ִלְלקֹ֑ט ְולֹ֑א ָמָצֽ ְ ּיֹ֑ום ַהׁשּ ְיִהי֑ ּבַ ַוֽ

י: ֹמ֑ר ִמְצֹוַת֑י ְותֹורָֹתֽ ֑ם ִלׁשְ ַאְנּתֶ ֑ה ַעד ָאָ֑נה֑ ֵמֽ ַוּיֹ֑אֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ

ּיֹ֑ום  ּבַ ָלֶכ֑ם  ֹנֵת֑ן  הּ֑וא  ֑ן  ּכֵ ַעל  ת֑  ּבָ ַ ַהׁשּ ָלֶכ֑ם  ָנַת֑ן  ְיָי  י  ֽ ּכִ ְראּ֑ו 
קֹמֹ֑ו  ֑יו ַאל ֵיֵ֑צא ִא֑יׁש ִמּמְ ְחּתָ בּ֑ו | ִא֑יׁש ּתַ ֑י ֶלֶ֑חם יֹוָמִ֑ים ׁשְ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ
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ִביָעָאה: ׁשְ

ִביָעָאה: יֹוָמא ׁשְ ְוָנחּו ַעָמא ּבְ

ְזַרע  ַבר  ּכְ ֵמּה ָמן ְוהּוא  ׁשְ ָרֵאל ָית  ִיׂשְ ּוְקרֹו ֵבית 
ְדָבׁש: ִאְסְקֵריָטָון ּבִ ִגָדא ִחָור ְוַטְעֵמה ּכְ

ְתָגָמא ִדי ַפִקיד ְיָי ִמֵלי ֻעְמָרא  ה ֵדין ּפִ ַוֲאַמר מׁשֶ
ַלְחָמא  ָית  ְדֶיְחזּון  ִדיל  ּבְ ְלָדֵריכֹון  ְלַמְטָרא  ִמֵנּה 
ָיְתכֹון  קּוִתי  ַאּפָ ּבְ ָרא  ַמְדּבְ ּבְ ָיְתכֹון  אֹוָכִלית  ִדי 

ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים:

ה ְלַאֲהרֹן ַסב ְצלֹוִחית ֲחָדא ְוַהב ַתָמן  ַוֲאַמר מׁשֶ
ְלַמְטָרא  ְיָי  ֳקָדם  ָיֵתּה  ְוַאְצַנע  ָמן  ֻעְמָרא  ְמֵלי 

ְלָדֵריכֹון:

ֳקָדם  ַאֲהרֹן  ְוַאְצְנֵעּה  ה  ְלמׁשֶ ְיָי  ַפִקיד  ִדי  ָמא  ּכְ
ַסֲהדּוָתא ְלַמְטָרא:

ַעד  ִנין  ׁשְ ִעין  ַאְרּבְ ַמָנא  ָית  ֲאָכלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני 
ַעד  ֲאָכלּו  ַמָנא  ָית  ָיְתָבָתא  ְלַאְרָעא  ְדֵמיֵתיהֹון 

ְדָאתֹו ִלְסָיֵפי ַאְרָעא ִדְכָנַען:

ְתָלת ְסִאין הּוא: ְוֻעְמָרא ַחד ִמן ַעְסָרא ּבִ

י: ִביִעֽ ְ ּיֹ֑ום ַהׁשּ ּבַ

י: ִבִעֽ ְ ּיֹ֑ום ַהׁשּ תּ֑ו ָהָע֑ם ּבַ ּבְ ׁשְ ַוּיִ

ָלָב֑ן  ד֑  ּגַ ֶזַ֑רע  ּכְ ְוהּ֑וא  ָמ֑ן  מֹ֑ו  ׁשְ ֶאת  ָרֵא֑ל  ִיׂשְ ית  ֵבֽ ְקְראּ֑ו  ַוּיִ
ׁש: ְדָבֽ יִח֑ת ּבִ ַצּפִ ְוַטְעמֹ֑ו ּכְ

ּ֑נּו  ִמּמֶ ָהעֶֹ֑מר֑  ְמלֹ֑א  ְיָי  ֑ה  ִצּוָ ֑ר  ֲאׁשֶ ָבר֑  ַהּדָ ֶז֑ה  ֑ה  ֹמׁשֶ ַוּיֹ֑אֶמר 
֑ר  ֲאׁשֶ ֶ֑חם  ַהּלֶ ֶאת  ִיְראּ֑ו   | ְלַמַ֑ען  ְלדֹרֵֹתיֶכ֑ם  ֶמֶ֑רת  ְלִמׁשְ
ִים: הֹוִציִא֑י ֶאְתֶכ֑ם ֵמֶאֶ֑רץ ִמְצָרֽ ֑ר ּבְ ְדּבָ ּמִ י ֶאְתֶכם֑ ּבַ ֶהֱאַכְ֑לּתִ

א  ה ְמלֹֽ ּ֑מָ ל ַאֲהרֹ֑ן ַק֑ח ִצְנֶצֶ֑נת ַאַח֑ת ְוֶתן ׁשָ ֑ה ֶאֽ ַוּיֹ֑אֶמר ֹמׁשֶ
ם: ֶמֶ֑רת ְלדֹרֵֹתיֶכֽ ֑ח ֹאתֹו֑ ִלְפֵנ֑י ְיהָו֑ה ְלִמׁשְ ָהעֶֹ֑מר ָמ֑ן ְוַהּנַ

ָהֵעֻד֑ת  ִלְפֵנ֑י  ַאֲהרֹ֑ן  יֵח֑הּו  ּנִ ַוּיַ ֑ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ְיָי  ֑ה  ִצּוָ ֑ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶרת: ָמֽ ְלִמׁשְ

ָא֑ם ֶאל  ּבֹ ָנ֑ה ַעד  ׁשָ ִע֑ים  ַאְרּבָ ן֑  ַהּמָ ְכלּ֑ו ֶאת  ָאֽ ָרֵא֑ל  ִיׂשְ ּוְבֵנ֑י 
ָנַֽען: ָא֑ם ֶאל ְקֵצ֑ה ֶאֶ֑רץ ּכְ ְכלּ֑ו ַעד ּבֹ ן֑ ָאֽ ֶ֑בת ֶאת ַהּמָ ֶאֶ֑רץ נֹוׁשָ

ִר֑ית ָהֵאיָפ֑ה ֽהּוא: ְוָהעֶֹ֑מר ֲעׂשִ

תפילה על הפרנסה: 
ר  ִמים ְוָכל ֲאׁשֶ ר ָעֶליָה ַהּיַ ַמִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאׁשֶ ָ ֵמי ַהּשׁ ַמִים ּוׁשְ ָ יָת ֶאת ַהּשׁ ה ָעׂשִ ָך ַאּתָ ה הּוא ְיָי ְלַבּדֶ ַאּתָ
ם  ִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו ּגַ דֹולֹות ּתָ ים ְוִנְפָלאֹות ּגְ יָת ִנּסִ ָעׂשִ ה הּוא ׁשֶ ם ְוַאּתָ ּלָ ה ֶאת ּכֻ ה ְמַחּיֶ ֶהם ְוַאּתָ ּבָ
ל ָצְרֵכיֶהם  ִמיׁש הֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ְוַגם ָנַתּתָ ָלֶהם ּכָ ַמִים ּוִמּצּור ַהַחּלָ ָ ר ִהְמַטְרּתָ ָלֶהם ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ֵלנּו  ּוְתַכְלּכְ ּוְתַפְרְנֵסנּו  זּוֵננּו  ּתְ ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים  ים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ ן  ּכֵ ְמלֹוָתם לֹא ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם  ׂשִ
ַחת  דֹול ִמּתַ ִלי טַֹרח ְוָעָמל ּגָ ִמּלּוי ּוְבֶרַוח ּבְ ים ּבְ ָרֵאל ַהְמרּוּבִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ָצְרֵכנּו ְוָצְרֵכי ַעּמְ יק ָלנּו ּכָ ְוַתְסּפִ

ר ָוָדם:  ַחת ְיֵדי ָבׂשָ ה ְולֹא ִמּתַ ִקּיָ ָיְדָך ַהּנְ

ל ָצְרֵכנּו  ל ַמֲחסֹוֵרנּו ְוַתְזִמין ָלנּו ּכָ י ֵביִתי ּכָ ִכין ִלי ּוְלַאְנׁשֵ ּתָ ָפֶניָך ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
עֹוֵתינּו ֵדי ִסּפּוֵקנּו ּוְלָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינּו  ָ ָעה ִמּשׁ ָעה ְוׁשָ ינּו ֵדי ַמֲחסֹוֵרנּו ּוְלָכל ׁשָ ְלָכל יֹום ָוּיֹום ֵמַחּיֵ
ְוִיְהיּו  מּולֹוֵתינּו  ּגְ ּוִמְזֵעיר  ֲחָסֵדינּו  ְוקֹוֶצר  ִמְפָעֵלינּו  ִמעּוט  ּכְ ְולֹא  ְוָהְרָחָבה  ַהטֹוָבה  ְדָך  ִמּיָ ִמְחָיֵתנּו  ֵדי 

ר ָוָדם: ׂשָ ַיד ּבָ ָיְדָך ְולֹא ּבְ י ֵביִתי ְוַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ְמסּוִרים ּבְ ְמזֹונֹוַתי ּוְמזֹונֹות ַאְנׁשֵ
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