אחד יחיד ומיוחד אין עוד מלבדו

פרשת המן  -סגולה לפרנסה
שניים מקרא ואחד תרגום
תפילה לפני קריאת הפרשה:

ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך ,יְ יָ ֱאל ֹ ֵהינ ּו וֵ אל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ַּתזְ ִמין ּ ַפ ְרנָ ָסה לְ ָכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ו ַּפ ְרנָ ָס ִתי
יְ הִ י ָרצוֹ ן
יתי ִ ּב ְכלָ לָ םּ ְ ,בנַ ַחת וְ לֹא ְ ּב ַצ ַערּ ְ ,ב ָכבוֹ ד וְ לֹא ְ ּב ִב ּזוּיּ ְ ,ב ֶה ֵּתר וְ לֹא ְ ּב ִא ּסוּר,
ו ַּפ ְרנָ ַסת ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ִ
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּנו ַּכל לַ ֲעבוֹ ד ֲעבוֹ ָד ֶת ָך וְ לִ לְ מוֹ ד ּתוֹ ָר ֶת ָך ְּכמוֹ ׁ ֶשזַ ּנְ ָּת לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ָמן ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ְ ּב ֶא ֶרץ ִצ ָ ּיה וַ ֲע ָר ָבה:

אמר יְהוָ ה אֶ ל מֹ ֶׁשה הִ נְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָלכֶ ם ֶל ֶחם ִמן הַ ּׁ ָש ָמיִם וְ יָצָ א הָ ָעם וְ ָל ְקט ּו ְ ּדבַ ר
(ד) וַ ּי ֹ ֶ
אמר יְהוָ ה אֶ ל מֹ ֶׁשה הִ נְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָלכֶ ם ֶל ֶחם ִמן
יוֹם ְ ּביוֹמ ֹו ְל ַמ ַען ֲאנַ ֶּס ּנ ּו הֲ י ֵֵל ְך ְ ּבתו ָֹר ִתי אִ ם ל ֹא :וַ ּי ֹ ֶ

משה ָהא ֲאנָ א ָמ ֵחית
הַ ּׁ ָש ָמיִם וְ יָצָ א הָ ָעם וְ ָל ְקט ּו ְ ּדבַ ר יוֹם ְּביוֹמ ֹו ְל ַמ ַען ֲאנַ ֶּס ּנ ּו הֲ י ֵֵל ְך ְּבתו ָֹר ִתי אִ ם ל ֹא :וַ ֲא ַמר יְ יָ לְ ׁ ֶ
לְ כוֹ ן לַ ְח ָמא ִמן ׁ ְש ַמיָ א וְ יִ ְפקוּן ַע ָמא וְ יִ לְ ְקטוּן ּ ִפ ְתגַ ם יוֹ ם ְ ּביוֹ ֵמ ּה ְ ּב ִדיל ַד ֲאנַ ִסנוּן ַהיְ ָהכוּן ְ ּבאוֹ ַריְ ִתי ִאם לָ א( :ה)

וְ הָ יָה ַ ּב ּיוֹם הַ ּׁ ִש ּׁ ִשי וְ הֵ כִ ינ ּו אֵ ת ֲא ׁ ֶשר יָבִ יא ּו וְ הָ יָה ִמ ׁ ְשנֶ ה ַעל ֲא ׁ ֶשר י ְִל ְקט ּו יוֹם יוֹם :וְ הָ יָה ַּב ּיוֹם
הַ ּׁ ִש ּׁ ִשי וְ הֵ כִ ינ ּו אֵ ת ֲא ׁ ֶשר יָבִ יא ּו וְ הָ יָה ִמ ׁ ְשנֶ ה ַעל ֲא ׁ ֶשר י ְִל ְקט ּו יוֹם יוֹם :וִ ֵיהי ְּביוֹ ָמא ׁ ְש ִת ָית ָאה וִ ַית ְקנוּן יָ ת ְדיַ יְ תוּן

אמר מֹ ֶׁשה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל ְּבנֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל ֶע ֶרב וִ ַיד ְע ֶּתם
וִ ֵיהי ַעל ַחד ְּת ֵרין ַעל ְדיִ לְ ְקטוּן יוֹ ם יוֹ ם( :ו) וַ ּי ֹ ֶ
אמר מֹ ֶׁשה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל ְּבנֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל ֶע ֶרב וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי יְהוָ ה
ִּכי יְהוָ ה הוֹצִ יא אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם :וַ ּי ֹ ֶ
משה וְ ַא ֲהרֹן לְ כָ ל ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ַר ְמ ׁ ָשא וְ ִת ְדעוּן ֲא ֵרי יְ יָ ַא ּ ֵפיק יָ ְתכוֹ ן
הוֹצִ יא אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם :וַ ֲא ַמר ׁ ֶ
ֵמ ַא ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם( :ז) ּובֹ ֶקר ּו ְראִ ֶיתם אֶ ת ְּכבוֹד יְהוָ ה ְּב ׁ ָש ְמע ֹו אֶ ת ְּת ֻל ּנֹ ֵתיכֶ ם ַעל יְהוָ ה וְ נַ ְחנ ּו ָמה

ִּכי (תלונו) ַת ִּלינ ּו ָע ֵלינ ּוּ :ובֹ ֶקר ּו ְראִ ֶיתם אֶ ת ְּכבוֹד יְהוָ ה ְּב ׁ ָש ְמע ֹו אֶ ת ְּת ֻל ּנֹ ֵתיכֶ ם ַעל יְהוָ ה וְ נַ ְחנ ּו ָמה ִּכי
(תלונו) ַת ִּלינ ּו ָע ֵלינ ּו :וּבְ צַ ְפ ָרא וְ ֶת ֱחזוּן יָ ת יְ ָק ָרא ַדיְ יָ ַּכד ׁ ְש ִמ ַיע ֳ(ק ָדמוֹ ִהי) יָ ת ֻּת ְר ֲעמו ְּתכוֹ ן ַעל ֵמ ְימ ָרא ַדיְ יָ

אמר מֹ ֶׁשה ְּב ֵתת יְהוָ ה ָלכֶ ם ָּב ֶע ֶרב ָּב ָ ׂשר ֶל ֱא ֹכל וְ ֶל ֶחם
וְ נַ ְחנָ א ָמא ֲא ֵרי ַא ְת ַר ַע ְמ ּתוּן ֲעלָ נָ א( :ח) וַ ּי ֹ ֶ
ַּב ּבֹ ֶקר ִל ְ ׂש ּבֹ ַע ִּב ׁ ְשמֹ ַע יְהוָ ה אֶ ת ְּת ֻל ּנֹ ֵתיכֶ ם ֲא ׁ ֶשר אַ ֶּתם ַמ ִּלינִ ם ָע ָליו וְ נַ ְחנ ּו ָמה ל ֹא ָע ֵלינ ּו
אמר מֹ ֶׁשה ְּב ֵתת יְהוָ ה ָלכֶ ם ָּב ֶע ֶרב ָּב ָ ׂשר ֶל ֱא ֹכל וְ ֶל ֶחם ַּב ּבֹ ֶקר ִל ְ ׂש ּבֹ ַע ִּב ׁ ְשמֹ ַע יְהוָ ה
ְת ֻל ּנֹ ֵתיכֶ ם ִּכי ַעל יְהוָ ה :וַ ּי ֹ ֶ
אֶ ת ְּת ֻל ּנֹ ֵתיכֶ ם ֲא ׁ ֶשר אַ ֶּתם ַמ ִּלינִ ם ָע ָליו וְ נַ ְחנ ּו ָמה ל ֹא ָע ֵלינ ּו
משה ִּב ְדיִ ֵּתן יְ יָ לְ כוֹ ן ְּב ַר ְמ ׁ ָשא ִּב ְס ָרא
ְת ֻל ּנֹ ֵתיכֶ ם ִּכי ַעל יְהוָ ה :וַ ֲא ַמר ׁ ֶ

לְ ֵמיכַ ל וְ לַ ְח ָמא ְּבצַ ְפ ָרא לְ ִמ ְס ַּבע ְּב ִד ׁ ְש ִמ ַיען ֳק ָדם יְ יָ יָ ת
ֻּת ְר ֲעמו ְּתכוֹ ן ִדי ַא ּתוּן ִמ ְת ַר ֲע ִמין ֲעלוֹ ִהי וְ נַ ְחנָ א ָמא לָ א ֲעלָ נָ א
אמר מֹ ֶׁשה אֶ ל
ֻּת ְר ֲעמו ְּתכוֹ ן ֶאלָ ֵהן ַעל ֵמ ְימ ָרא ַדיְ יָ ( :ט) וַ ּי ֹ ֶ

אַ הֲ רֹן ֱאמֹר אֶ ל ָּכל ֲע ַדת ְּבנֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל ִק ְרב ּו ִל ְפנֵ י יְהוָ ה
אמר מֹ ֶׁשה אֶ ל אַ הֲ רֹן ֱאמֹר אֶ ל ָּכל
ִּכי ׁ ָש ַמע אֵ ת ְּת ֻל ּנֹ ֵתיכֶ ם :וַ ּי ֹ ֶ

אחד יחיד ומיוחד אין עוד מלבדו
ֲע ַדת ְּבנֵ י י ְ ׂ
משה לְ ַא ֲהרֹן ֱא ַמר לְ כָ ל ְּכנִ ׁ ְש ָּתא ִדבְ נֵ י
ִש ָראֵ ל ִק ְרב ּו ִל ְפנֵ י יְהוָ ה ִּכי ׁ ָש ַמע אֵ ת ְּת ֻל ּנֹ ֵתיכֶ ם :וַ ֲא ַמר ׁ ֶ
יִ שְׂ ָר ֵאל ְק ִריב ּו ֳק ָדם יְ יָ ֲא ֵרי ׁ ְש ִמ ַיען ֳק ָדמוֹ ִהי יָ ת ֻּת ְר ֲעמו ְּתכוֹ ן( :י) וַ יְהִ י ְּכ ַד ֵּבר אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל ֲע ַדת ְּבנֵ י

י ְׂ
ִש ָראֵ ל וַ ּי ְִפנ ּו אֶ ל הַ ִּמ ְד ָ ּבר וְ הִ ֵ ּנה ְּכבוֹד יְהוָ ה נִ ְראָ ה ֶ ּב ָענָ ן :וַ יְהִ י ְּכ ַד ֵּבר אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל ֲע ַדת ְּבנֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל
וַ ּי ְִפנ ּו אֶ ל הַ ִּמ ְד ָּבר וְ הִ ֵ ּנה ְּכבוֹד יְהוָ ה נִ ְראָ ה ֶּב ָענָ ן :וַ ֲהוָ ה ַּכד ַמלִ יל ַא ֲהרֹן ִעם ָּכל ְּכנִ ׁ ְש ָּתא ִדבְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלּ וְ ִא ְת ּ ְפנִ י ּו
לְ ַמ ְד ְּב ָרא וְ ָהא יְ ָק ָרא ַדיְ יָ ִא ְתגְ לִ י ַּב ֲענָ נָ א( :פ) (יא) וַ י ְַד ֵ ּבר יְהוָ ה אֶ ל מֹ ֶׁשה ֵּלאמֹר :וַ י ְַד ֵּבר יְהוָ ה אֶ ל מֹ ֶׁשה
משה לְ ֵמ ָימר( :יב) ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֶ ת ְּתל ּו ּנֹת ְּבנֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל ַ ּד ֵּבר ֲא ֵלהֶ ם ֵלאמֹר ֵּבין
ֵּלאמֹר :ו ַּמלֵ יל יְ יָ ִעם ׁ ֶ
הָ ַע ְר ַ ּביִם ּתֹאכְ ל ּו בָ ָ ׂשר ּובַ ּב ֹ ֶקר ִּת ְ ׂש ְ ּבע ּו ָל ֶחם וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי ֲאנִ י יְהוָ ה ֱאל ֹהֵ יכֶ םָ ׁ :ש ַמ ְע ִּתי אֶ ת
ְּתל ּו ּנֹת ְּבנֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל ַ ּד ֵּבר ֲא ֵלהֶ ם ֵלאמֹר ֵּבין הָ ַע ְר ַּביִם ּתֹאכְ ל ּו בָ ָ ׂשר ּובַ ּבֹ ֶקר ִּת ְ ׂש ְּבע ּו ָל ֶחם וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי ֲאנִ י יְהוָ ה
ֱאל ֹהֵ יכֶ םְ ׁ :ש ִמ ַיע ֳק ָד ַמי יָ ת ֻּת ְר ֲע ַמת ְּבנֵ י יִ ּ ְׂש ָר ֵאל ַמלֵ יל ִע ְמהוֹ ן לְ ֵמ ַימר ֵּבין ׁ ִש ְמ ׁ ַשיָ א ֵּתיכְ לּ וּן ִּב ְס ָרא וּבְ צַ ְפ ָרא

ִּתשְׂ ְּבעוּן לַ ְח ָמא וְ ִת ְדעוּן ֲא ֵרי ֲאנָ א יְ יָ ֱאלָ ָהכוֹ ן( :יג) וַ יְהִ י בָ ֶע ֶרב וַ ַּת ַעל הַ ּ ְשׂ ָלו וַ ְּתכַ ס אֶ ת הַ ַּמ ֲחנֶ ה
ּובַ ּב ֹ ֶקר הָ י ְָתה ׁ ִשכְ בַ ת הַ ּ ַטל ָסבִ יב ַל ַּמ ֲחנֶ ה :וַ יְהִ י בָ ֶע ֶרב וַ ַּת ַעל הַ ּ ְשׂ ָלו וַ ְּתכַ ס אֶ ת הַ ַּמ ֲחנֶ ה ּובַ ּבֹ ֶקר הָ י ְָתה

ׁ ִשכְ בַ ת הַ ּ ַטל ָסבִ יב ַל ַּמ ֲחנֶ ה :וַ ֲהוָ ה בְ ַר ְמ ׁ ָשא ו ְּסלֵ ַיקת ְסלָ יו וַ ֲח ַפת יָ ת ַמ ׁ ְש ִר ָיתא וּבְ צַ ְפ ָרא ֲהוַ ת נְ ָח ַתת ַטלָ א
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר לְ ַמ ׁ ְש ִר ָיתא( :יד) וַ ַּת ַעל ׁ ִשכְ בַ ת הַ ּ ָטל וְ הִ ֵ ּנה ַעל ּ ְפנֵ י הַ ִּמ ְד ָּבר ַ ּדק ְמ ֻח ְס ּ ָפס ַ ּדק ַּכ ְּכפֹר
ַעל הָ אָ ֶרץ :וַ ַּת ַעל ׁ ִשכְ בַ ת הַ ּ ָטל וְ הִ ֵ ּנה ַעל ּ ְפנֵ י הַ ִּמ ְד ָּבר ַ ּדק ְמ ֻח ְס ּ ָפס ַ ּדק ַּכ ְּכפֹר ַעל הָ אָ ֶרץ :ו ְּסלֵ ַיקת נְ ָח ַתת ַטלָ א
אמר ּו
וְ ָהא ַעל ַא ּ ֵפי ַמ ְד ְּב ָרא ַד ְע ַדק ְמ ַקלַ ף ַד ְע ַדק ְּכגִ יר ִּכגְ לִ ָידא ַעל ַא ְר ָעא( :טו) וַ ּי ְִרא ּו בְ נֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל וַ ּי ֹ ְ

אמר מֹ ֶׁשה ֲא ֵלהֶ ם ה ּוא הַ ֶּל ֶחם ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן יְהוָ ה
אִ ׁיש אֶ ל אָ ִחיו ָמן ה ּוא ִּכי ל ֹא י ְָדע ּו ַמה ה ּוא וַ ּי ֹ ֶ
אמר מֹ ֶׁשה ֲא ֵלהֶ ם ה ּוא
אמר ּו אִ ׁיש אֶ ל אָ ִחיו ָמן ה ּוא ִּכי ל ֹא י ְָדע ּו ַמה ה ּוא וַ ּי ֹ ֶ
ָלכֶ ם ְלאָ כְ ָלה :וַ ּי ְִרא ּו בְ נֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל וַ ּי ֹ ְ
הַ ֶּל ֶחם ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן יְהוָ ה ָלכֶ ם ְלאָ כְ ָלה :וַ ֲחזוֹ בְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וַ ֲא ָמר ּו גְ בַ ר לַ ֲאחו ִּהי ַמנָ א הוּא ֲא ֵרי לָ א יְ ָדע ּו ָמא הוּא
משה לְ הוֹ ן הוּא לַ ְח ָמא ִדי יְ ַהב יְ יָ לְ כוֹ ן לְ ֵמיכַ ל( :טז) זֶ ה הַ ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְהוָ ה ִל ְקט ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו אִ ׁיש
וַ ֲא ַמר ׁ ֶ

ְל ִפי אָ כְ ל ֹו ע ֹ ֶמר ַל ֻ ּג ְל ּג ֹ ֶלת ִמ ְס ּ ַפר נַ ְפ ׁש ֵֹתיכֶ ם אִ ׁיש ַל ֲא ׁ ֶשר ְ ּבאָ הֳ ל ֹו ִּת ָ ּקח ּו :זֶ ה הַ ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה
יְהוָ ה ִל ְקט ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו אִ ׁיש ְל ִפי אָ כְ ל ֹו ע ֹ ֶמר ַל ֻ ּג ְל ּג ֹ ֶלת ִמ ְס ּ ַפר נַ ְפ ׁש ֵֹתיכֶ ם אִ ׁיש ַל ֲא ׁ ֶשר ְּבאָ הֳ ל ֹו ִּת ָ ּקח ּוֵ :דין ּ ִפ ְתגָ ָמא ִדי
ַפ ֵקיד יְ יָ לְ קוּט ּו ִמנֵ ּה גְ בַ ר לְ פוּם ֵמיכְ לֵ ּה ֻע ְמ ָרא לְ גֻ לְ גַ לְ ָּתא ִמנְ יַ ן נַ ְפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן גְ בַ ר לְ ִדי בְ ַמ ׁ ְש ְּכנֵ ּה ִּת ְסבוּן:

(יז)

וַ ּי ֲַעשׂ ּו כֵ ן ְּבנֵ י י ְ ׂ
ִש ָראֵ ל וַ ּי ְִל ְקט ּו הַ ַּמ ְר ֶ ּבה וְ הַ ַּמ ְמ ִעיט :וַ ּי ֲַעשׂ ּו כֵ ן ְּבנֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל וַ ּי ְִל ְקט ּו הַ ַּמ ְר ֶּבה וְ הַ ַּמ ְמ ִעיט:

וַ ַעבָ ד ּו כֵ ן ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וּלְ ָקט ּו ְד ַא ְסגֵ י ו ְּד ַאזְ ֵער( :יח) וַ ָ ּימֹ ּד ּו בָ ע ֹ ֶמר וְ ל ֹא הֶ ְע ִ ּדיף הַ ַּמ ְר ֶּבה וְ הַ ַּמ ְמ ִעיט ל ֹא
הֶ ְח ִסיר אִ ׁיש ְל ִפי אָ כְ ל ֹו ָל ָקט ּו :וַ ָ ּימֹ ּד ּו בָ ע ֹ ֶמר וְ ל ֹא הֶ ְע ִ ּדיף הַ ַּמ ְר ֶּבה וְ הַ ַּמ ְמ ִעיט ל ֹא הֶ ְח ִסיר אִ ׁיש ְל ִפי אָ כְ ל ֹו
ָל ָקט ּו :וּכְ לוֹ בְ עו ְּמ ָרא וְ לָ א אוֹ ַתר ְד ַא ְסגֵ י ו ְּד ַאזְ ֵער לָ א ַח ִסיר גְ בַ ר
אמר מֹ ֶׁשה ֲא ֵלהֶ ם אִ ׁיש אַ ל יו ֵֹתר
לְ פוּם ֵמיכְ לֵ ּה לְ ָקטוּ( :יט) וַ ּי ֹ ֶ

אמר מֹ ֶׁשה ֲא ֵלהֶ ם אִ ׁיש אַ ל יו ֵֹתר ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד ּבֹ ֶקר:
ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד ּב ֹ ֶקר :וַ ּי ֹ ֶ

משה לְ הוֹ ן ֱאנַ ׁש לָ א יַ ׁ ְש ַאר ִמנֵ ּה ַעד צַ ְפ ָרא( :כ) וְ ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו
וַ ֲא ַמר ׁ ֶ
אֶ ל מֹ ֶׁשה וַ ּיו ִֹתר ּו ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד ּבֹ ֶקר וַ ּי ָֻרם ּתו ָֹל ִעים
וַ ּיִבְ אַ ׁש וַ ּי ְִקצֹף ֲע ֵלהֶ ם מֹ ֶׁשה :וְ ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו אֶ ל מֹ ֶׁשה וַ ּיו ִֹתר ּו

אחד יחיד ומיוחד אין עוד מלבדו
משה וְ ַא ׁ ְש ָאר ּו גֻ בְ ַריָ א ִמנֵ ה ַעד
ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד ּבֹ ֶקר וַ ּי ָֻרם ּתו ָֹל ִעים וַ ּיִבְ אַ ׁש וַ ּי ְִקצֹף ֲע ֵלהֶ ם מֹ ֶׁשה :וְ לָ א ַק ִּביל ּו ִמן ׁ ֶ
משה( :כא) וַ ּי ְִל ְקט ּו אֹת ֹו ַּב ּבֹ ֶקר ַּב ּבֹ ֶקר אִ ׁיש ְּכ ִפי אָ כְ ל ֹו וְ ַחם
צַ ְפ ָרא ו ְּר ֵח ׁש ִר ֲיח ׁ ָשא ו ְּס ִרי ו ְּרגַ ז ֲעלֵ יהוֹ ן ׁ ֶ
הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ נָ ָמס :וַ ּי ְִל ְקט ּו אֹת ֹו ַּב ּבֹ ֶקר ַּב ּבֹ ֶקר אִ ׁיש ְּכ ִפי אָ כְ ל ֹו וְ ַחם הַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ נָ ָמס :וּלְ ָקט ּו יָ ֵת ּה ִּבצְ ַפר ִּבצְ ָפר גְ בַ ר
לְ פוּם ֵמיכְ לֵ ּה ו ָּמא ְד ִמ ׁ ְש ָּת ַאר ִמנֵ ּה ַעל ַא ּ ֵפי ַח ְקלָ א ַּכד ֲח ָמא ֲעלוֹ ִהי ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ּ ָפ ׁ ָשר( :כב) וַ יְהִ י ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ִש ּׁ ִשי

ָל ְקט ּו ֶל ֶחם ִמ ׁ ְשנֶ ה ׁ ְשנֵ י הָ ע ֹ ֶמר ָלאֶ ָחד וַ ָ ּיבֹא ּו ָּכל נְ ִ ׂשיאֵ י הָ ֵע ָדה וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו ְלמֹ ֶׁשה :וַ יְהִ י ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ִש ּׁ ִשי
ָל ְקט ּו ֶל ֶחם ִמ ׁ ְשנֶ ה ׁ ְשנֵ י הָ ע ֹ ֶמר ָלאֶ ָחד וַ ָ ּיבֹא ּו ָּכל נְ ִ ׂשיאֵ י הָ ֵע ָדה וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו ְלמֹ ֶׁשה :וַ ֲהוָ ה ְּביוֹ ָמא ׁ ְש ִת ָית ָאה לְ ָקט ּו

אמר ֲא ֵלהֶ ם ה ּוא
משה( :כג) וַ ּי ֹ ֶ
לַ ְח ָמא ַעל ַחד ְּת ֵרין ְּת ֵרין ֻע ְמ ִרין לְ ָחד וַ ֲאתוֹ ָּכל ַרבְ ְרבֵ י כְ נִ ׁ ְש ָּתא וְ ַחוִ יא ּו לְ ׁ ֶ
ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ֶּבר יְהוָ ה ׁ ַש ָּבתוֹן ׁ ַש ַּבת ק ֹ ֶד ׁש ַליהוָ ה ָמ ָחר אֵ ת ֲא ׁ ֶשר ּתֹאפ ּו אֵ פ ּו וְ אֵ ת ֲא ׁ ֶשר ְּתבַ ּׁ ְשל ּו
אמר ֲא ֵלהֶ ם ה ּוא ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ֶּבר יְהוָ ה ׁ ַש ָּבתוֹן
ַ ּב ּׁ ֵשל ּו וְ אֵ ת ָּכל הָ ע ֵֹדף הַ ִ ּניח ּו ָלכֶ ם ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַעד הַ ּב ֹ ֶקר :וַ ּי ֹ ֶ

ׁ ַש ַּבת ק ֹ ֶד ׁש ַליהוָ ה ָמ ָחר אֵ ת ֲא ׁ ֶשר ּתֹאפ ּו אֵ פ ּו וְ אֵ ת ֲא ׁ ֶשר ְּתבַ ּׁ ְשל ּו ַּב ּׁ ֵשל ּו וְ אֵ ת ָּכל הָ ע ֵֹדף הַ ִ ּניח ּו ָלכֶ ם ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת
ַעד הַ ּבֹ ֶקר :וַ ֲא ַמר לְ הוֹ ן הוּא ִדי ַמלִ יל יְ יָ ׁ ְשבָ ָתא ׁ ְשבַ ת קו ְּד ׁ ָשא ֳק ָדם יְ יָ ְמ ָחר יָ ת ִדי ַא ּתוּן ֲע ִת ִידין לְ ֵמ ָפא ֲאפוֹ

וְ יָ ת ִדי ַא ּתוּן ֲע ִת ִידין לְ בַ ׁ ָשלָ א ַּב ׁ ִשיל ּו וְ יָ ת ָּכל מוֹ ָת ָרא ַאצְ נָ ע ּו לְ כוֹ ן לְ ַמ ּ ְט ַרת ַעד צַ ְפ ָרא( :כד) וַ ַ ּי ִ ּניח ּו אֹת ֹו ַעד
הַ ּב ֹ ֶקר ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה מֹ ֶׁשה וְ ל ֹא הִ בְ אִ ׁיש וְ ִר ָּמה ל ֹא הָ י ְָתה ּבוֹ :וַ ַ ּי ִ ּניח ּו אֹת ֹו ַעד הַ ּבֹ ֶקר ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה מֹ ֶׁשה
משה וְ לָ א ְס ִרי וְ ִר ֲיח ׁ ָשא לָ א ֲהוָ ה בֵ ּה:
וְ ל ֹא הִ בְ אִ ׁיש וְ ִר ָּמה ל ֹא הָ י ְָתה ּבוֹ :וְ ַאצְ נָ ע ּו יָ ֵת ּה ַעד צַ ְפ ָרא ְּכ ָמא ְד ַפ ִקיד ׁ ֶ

אמר מֹ ֶׁשה
אמר מֹ ֶׁשה אִ כְ ֻלה ּו הַ ּיוֹם ִּכי ׁ ַש ָ ּבת הַ ּיוֹם ַליהוָ ה הַ ּיוֹם ל ֹא ִת ְמצָ אֻ ה ּו ַ ּב ּ ָשׂ ֶדה :וַ ּי ֹ ֶ
(כה) וַ ּי ֹ ֶ
משה ִאכְ לו ִּהי יוֹ ָמא ֵדין ֲא ֵרי ׁ ַש ְּב ָתא יוֹ ָמא
אִ כְ ֻלה ּו הַ ּיוֹם ִּכי ׁ ַש ָּבת הַ ּיוֹם ַליהוָ ה הַ ּיוֹם ל ֹא ִת ְמצָ אֻ ה ּו ַּב ּ ָשׂ ֶדה :וַ ֲא ַמר ׁ ֶ

ֵדין ֳק ָדם יְ יָ יוֹ ָמא ֵדין לָ א ַת ׁ ְש ְּכ ֻחנֵ ּה ְּב ַח ְקלָ א( :כו) ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ִּת ְל ְק ֻטה ּו ּובַ ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ ִיעי ׁ ַש ָּבת ל ֹא
יִהְ יֶה ּבוֵֹ ׁ :ש ׁ ֶשת י ִָמים ִּת ְל ְק ֻטה ּו ּובַ ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ ִיעי ׁ ַש ָּבת ל ֹא יִהְ יֶה ּבוִֹ ׁ :ש ָּתא יוֹ ִמין ִּתלְ ְק ֻטנֵ ּה וּבְ יוֹ ָמא ׁ ְשבִ ָיע ָאה
ׁ ַש ְּב ָתא לָ א יְ ֵהי בֵ ּה( :כז) וַ יְהִ י ַ ּב ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ ִיעי יָצְ א ּו ִמן הָ ָעם ִל ְלקֹט וְ ל ֹא ָמצָ א ּו :וַ יְהִ י ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ ִיעי יָצְ א ּו
אמר
ִמן הָ ָעם ִל ְלקֹט וְ ל ֹא ָמצָ א ּו :וַ ֲהוָ ה ְּביוֹ ָמא ׁ ְשבִ ָיע ָאה נְ ָפק ּו ִמן ַע ָמא לְ ִמלְ ָק ּט וְ לָ א ַא ׁ ְש ָּכחוּ( :ס) (כח) וַ ּי ֹ ֶ
אמר יְהוָ ה אֶ ל מֹ ֶׁשה ַעד אָ נָ ה ֵמאַ נְ ֶּתם
יְהוָ ה אֶ ל מֹ ֶׁשה ַעד אָ נָ ה ֵמאַ נְ ֶּתם ִל ׁ ְשמֹר ִמצְ ו ַֹתי וְ ת ֹור ֹ ָתי :וַ ּי ֹ ֶ
ִל ׁ ְשמֹר ִמצְ ו ַֹתי וְ ת ֹור ֹ ָתי :וַ ֲא ַמר יְ יָ לְ ׁ ֶ
משה ַעד ֵא ָימ ַתי ַא ּתוּן ְמ ָס ְרבִ ין לְ ִמ ַטר ּ ִפקו ַּדי וְ אוֹ ָריָ ַתי( :כט) ְרא ּו ִּכי יְהוָ ה
נָ ַתן ָלכֶ ם הַ ּׁ ַש ָּבת ַעל ֵּכן ה ּוא נֹ ֵתן ָלכֶ ם ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ִש ּׁ ִשי ֶל ֶחם יו ָֹמיִם ׁ ְשב ּו אִ ׁיש ַּת ְח ָּתיו אַ ל יֵצֵ א
אִ ׁיש ִמ ְּמקֹמ ֹו ַ ּב ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ ִיעיְ :רא ּו ִּכי יְהוָ ה נָ ַתן ָלכֶ ם הַ ּׁ ַש ָּבת ַעל ֵּכן ה ּוא נֹ ֵתן ָלכֶ ם ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ִש ּׁ ִשי ֶל ֶחם יו ָֹמיִם
ׁ ְשב ּו אִ ׁיש ַּת ְח ָּתיו אַ ל יֵצֵ א אִ ׁיש ִמ ְּמקֹמ ֹו ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ ִיעיֲ :חזוֹ ֲא ֵרי יְ יָ יְ ַהב לְ כוֹ ן ׁ ַש ְּב ָתא ַעל ֵּכן הוּא יָ ֵהב לְ כוֹ ן ְּביוֹ ָמא
ׁ ְש ִת ָית ָאה לְ ֵחם ְּת ֵרין יוֹ ִמין ִּתיב ּו ֲאנַ ׁש ְּתחוֹ תוֹ ִהי לָ א יִ ּפוֹ ק ֲאנַ ׁש
ֵמ ַא ְת ֵר ּה ְּביוֹ ָמא ׁ ְשבִ ָיע ָאה( :ל) וַ ּי ׁ ְִש ְּבת ּו הָ ָעם ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ ִעי:
יע ָאה( :לא)
וַ ּי ׁ ְִש ְּבת ּו הָ ָעם ַּב ּיוֹם הַ ּׁ ְשבִ ִעי :וְ נָ ח ּו ַע ָמא ְּביוֹ ָמא ׁ ְשבִ ָ

וַ ּי ְִק ְרא ּו בֵ ית י ְ ִׂש ָראֵ ל אֶ ת ׁ ְשמ ֹו ָמן וְ ה ּוא ְּכזֶ ַרע ַ ּגד ָלבָ ן
וְ ַט ְעמ ֹו ְּכצַ ּ ִפ ִיחת ִ ּב ְדבָ ׁש :וַ ּי ְִק ְרא ּו בֵ ית י ְ ִׂש ָראֵ ל אֶ ת ׁ ְשמ ֹו ָמן

וְ ה ּוא ְּכזֶ ַרע ַ ּגד ָלבָ ן וְ ַט ְעמ ֹו ְּכצַ ּ ִפ ִיחת ִּב ְדבָ ׁש :ו ְּקרוֹ בֵ ית יִ שְׂ ָר ֵאל יָ ת

אחד יחיד ומיוחד אין עוד מלבדו

אמר מֹ ֶׁשה זֶ ה הַ ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה
ׁ ְש ֵמ ּה ָמן וְ הוּא ְּכבַ ר זְ ַרע גִ ָדא ִחוָ ר וְ ַט ְע ֵמה ְּכ ִא ְס ְק ֵר ָיטוָ ן ִּב ְדבָ ׁש( :לב) וַ ּי ֹ ֶ
יְהוָ ה ְמל ֹא הָ ע ֹ ֶמר ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְלדֹרֹ ֵתיכֶ ם ְל ַמ ַען י ְִרא ּו אֶ ת הַ ֶּל ֶחם ֲא ׁ ֶשר הֶ ֱאכַ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם
אמר מֹ ֶׁשה זֶ ה הַ ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְהוָ ה ְמל ֹא הָ ע ֹ ֶמר ִמ ֶּמ ּנ ּו
ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ְ ּבהוֹצִ יאִ י אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם :וַ ּי ֹ ֶ

ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְלדֹרֹ ֵתיכֶ ם ְל ַמ ַען י ְִרא ּו אֶ ת הַ ֶּל ֶחם ֲא ׁ ֶשר הֶ ֱאכַ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּבהוֹצִ יאִ י אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם:

משה ֵדין ּ ִפ ְתגָ ָמא ִדי ַפ ִקיד יְ יָ ִמלֵ י ֻע ְמ ָרא ִמנֵ ּה לְ ַמ ְט ָרא לְ ָד ֵריכוֹ ן ְּב ִדיל ְדיֶ ְחזוּן יָ ת לַ ְח ָמא ִדי אוֹ כָ לִ ית
וַ ֲא ַמר ׁ ֶ
אמר מֹ ֶׁשה אֶ ל אַ הֲ רֹן ַקח צִ נְ צֶ נֶ ת אַ ַחת וְ ֶתן
יָ ְתכוֹ ן ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְּב ַא ּ ָפקו ִּתי יָ ְתכוֹ ן ֵמ ַא ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם( :לג) וַ ּי ֹ ֶ

אמר מֹ ֶׁשה אֶ ל אַ הֲ רֹן ַקח
ׁ ָש ָּמה ְמל ֹא הָ ע ֹ ֶמר ָמן וְ הַ ַ ּנח אֹת ֹו ִל ְפנֵ י יְהוָ ה ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְלדֹר ֹ ֵתיכֶ ם :וַ ּי ֹ ֶ
משה לְ ַא ֲהרֹן ַסב
צִ נְ צֶ נֶ ת אַ ַחת וְ ֶתן ׁ ָש ָּמה ְמל ֹא הָ ע ֹ ֶמר ָמן וְ הַ ַ ּנח אֹת ֹו ִל ְפנֵ י יְהוָ ה ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְלדֹר ֹ ֵתיכֶ ם :וַ ֲא ַמר ׁ ֶ

צְ לוֹ ִחית ֲח ָדא וְ ַהב ַת ָמן ְמלֵ י ֻע ְמ ָרא ָמן וְ ַאצְ נַ ע יָ ֵת ּה ֳק ָדם יְ יָ לְ ַמ ְט ָרא לְ ָד ֵריכוֹ ן( :לד) ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְהוָ ה אֶ ל
מֹ ֶׁשה וַ ַ ּי ִ ּנ ֵיחה ּו אַ הֲ רֹן ִל ְפנֵ י הָ ֵע ֻדת ְל ִמ ׁ ְש ָמ ֶרתַּ :כ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְהוָ ה אֶ ל מֹ ֶׁשה וַ ַ ּי ִ ּנ ֵיחה ּו אַ הֲ רֹן ִל ְפנֵ י הָ ֵע ֻדת
ְל ִמ ׁ ְש ָמ ֶרתְּ :כ ָמא ִדי ַפ ִקיד יְ יָ לְ ׁ ֶ
משה וְ ַאצְ נְ ֵע ּה ַא ֲהרֹן ֳק ָדם ַס ֲהדו ָּתא לְ ַמ ְט ָרא( :לה) ּובְ נֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל אָ כְ ל ּו אֶ ת
הַ ָּמן אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה ַעד ּבֹאָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ נו ׁ ָֹשבֶ ת אֶ ת הַ ָּמן אָ כְ ל ּו ַעד ּבֹאָ ם אֶ ל ְקצֵ ה אֶ ֶרץ ְּכנָ ַען:

ּובְ נֵ י י ְ ִׂש ָראֵ ל אָ כְ ל ּו אֶ ת הַ ָּמן אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה ַעד ּבֹאָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ נו ׁ ָֹשבֶ ת אֶ ת הַ ָּמן אָ כְ ל ּו ַעד ּבֹאָ ם אֶ ל ְקצֵ ה אֶ ֶרץ
ְּכנָ ַען :וּבְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֲאכָ ל ּו יָ ת ַמנָ א ַא ְר ְּב ִעין ׁ ְשנִ ין ַעד ְד ֵמ ֵיתיהוֹ ן לְ ַא ְר ָעא יָ ְתבָ ָתא יָ ת ַמנָ א ֲאכָ ל ּו ַעד ְד ָאתוֹ לִ ְסיָ ֵפי
יפה ה ּוא :וְ הָ ע ֹ ֶמר ֲע ִ ׂש ִרית הָ אֵ ָיפה ה ּוא :וְ ֻע ְמ ָרא ַחד ִמן ַע ְס ָרא
ַא ְר ָעא ִדכְ נָ ַען( :לו) וְ הָ ע ֹ ֶמר ֲע ִ ׂש ִרית הָ אֵ ָ
ִ ּב ְתלָ ת ְס ִאין הוּא( :פ)

יהַ ,ה ַ ּי ִמים
ית ֶאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ׁ ְּש ֵמי ַה ּ ׁ ָש ַמיִ םָ ,ה ָא ֶרץ וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר ָעלֶ ָ
ַא ָּתה ה ּוא יְ יָ לְ ַב ֶ ּד ָךַ ,א ָּתה ָע ִ ׂש ָ
ית נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת
וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֶהם ,וְ ַא ָּתה ְמ ַח ֶ ּיה ֶאת ֻּכ ָּלם ,וְ ַא ָּתה הוּא ׁ ֶש ָע ִ ׂש ָ
ָּת ִמיד ִעם ֲאבוֹ ֵתינוּּ ַ ,גם ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ִה ְמ ַט ְר ָּת לָ ֶהם לֶ ֶחם ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,ו ִּמ ּצוּר ַה ַח ָּל ִמ ׁ
את לָ ֶהם
יש הוֹ ֵצ ָ
יך ָה ַר ִ ּבים ו ַּב ֲח ָס ֶד ָ
יהםֵּ ,כן ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך
יהםׂ ִ ,ש ְמלוֹ ָתם לֹא ָבלְ ָתה ֵמ ֲעלֵ ֶ
ַמיִ ם ,וְ גַ ם נָ ַת ָּת לָ ֶהם ָּכל ָצ ְר ֵכ ֶ
ָה ֲעצו ִּמיםְּ ,תזוּנֵ נ ּו ו ְּת ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ו ְּת ַכלְ ְּכלֵ נ ּו וְ ַת ְס ּ ִפיק לָ נ ּו ָּכל ָצ ְר ֵכנוּ ,וְ ָצ ְר ֵכי ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַה ְמרו ִ ּּבים,
ְ ּב ִמלּ וּי ו ְּב ֶרוַ חּ ְ ,בלִ י ט ַֹרח וְ ָע ָמל ָ ּגדוֹ לִ ,מ ַּת ַחת יָ ְד ָך ַה ְנ ִּק ָ ּיה ,וְ לֹא ִמ ַּת ַחת יְ ֵדי ָב ָ ׂשר וָ ָדם:
ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יתיָּ ,כל ַמ ֲחסוֹ ֵרנוּ ,וְ ַתזְ ִמין לָ נ ּו ָּכל
יך ,יְ יָ ֱאל ֹ ַהי וֵ אל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ַתיֶ ׁ ,ש ָּת ִכין לִ י וּלְ ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ִ
יְ הִ י ָרצוֹ ן
ָצ ְר ֵכנוּ ,לְ ָכל יוֹ ם וָ ּיוֹ ם ֵמ ַח ֵ ּיינ ּו ֵדי ַמ ֲחסוֹ ֵרנוּ ,וּלְ ָכל ׁ ָש ָעה וְ ׁ ָש ָעה ִמ ּ ׁ ָשעוֹ ֵתינ ּו ֵדי ִס ּפו ֵּקנוּ,
וּלְ ָכל ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ֵמינ ּו ֵדי ִמ ְחיָ ֵתנוִּ ,מ ָ ּי ְד ָך ַהטוֹ ָבה וְ ָה ְר ָח ָבה,
וְ לֹא ְּכ ִמעוּט ִמ ְפ ָעלֵ ינ ּו וְ ק ֶֹצר ֲח ָס ֵדינוּ ,ו ִּמזְ ּ ֵעיר ְ ּגמוּלוֹ ֵתינוּ,
יתי וְ זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי ְמסו ִּרים
וְ יִ ְהי ּו ְמזוֹ נוֹ ַתי ו ְּמזוֹ נוֹ ת ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ִ
ְ ּביָ ְד ָך ,וְ לֹא ְ ּביַ ד ָ ּב ָ ׂשר וָ ָדם:

