ַט ֲע ֵמי ַה ִּמנְ ָהגִּ ,לקו ִּטים ו ְסגֻ לוֹ ת
" ָכל ָהאוֹ ֵמר ָפ ָר ַשת ַה ָמן ְב ָכל יוֹ םֻ ,מ ְב ָטח הוא ֶׁשלֹא יִּ ְת ַמ ֲעטו ְמזוֹ נוֹ ָתיוָ ,א ַמר ַרב בוֹ ן ַו ֲאנִּ י
ָע ֵרב ַב ָד ָבר" .נוסח זה מוזכר בדברי הראשונים בשם הירושלמי שהיה בידיהם בזמנם
ולא הגיע אלינו .נוסח זה עם התיבות " ַו ֲאנִּ י ָע ֵרב ַב ָד ָבר" ,מוזכר בתשב"ץ קטן ובסידור
מהרש"ל ,אך בפרישה מזכיר בשם הירושלמי בלי תיבות אלו.
רבנו בחיי כתב בפרשת בשלח ,קבלה בידי החכמיםָ ,כל ָהאוֹ ֵמר ָפ ָר ַשת ַה ָמן ְב ָכל יוֹ ם,
ֻמ ְב ָטח לוֹ ֶׁשלֹא יָ בוֹ א ְלעוֹ ָלם ִּל ֵידי ֶׁח ְסרוֹ ן ְמזוֹ נוֹ תְ ,ו ִּאם נֶׁ ְח ַסר  -יִּ ְהיֶׁ ה ְש ָכרוֹ ָכפול ָלעוֹ ָלם
ַה ָבא ,וכן כתב שבראש פרשת המן נאמר הפסוקֶׁ " :זה ַה ָד ָבר ֲא ֶׁשר ִּצ ָוה ה' ִּל ְקטו ִּמ ֶׁמנו
יכם ִּאיש ַל ֲא ֶׁשר ְב ָא ֳהלוֹ ִּת ָקחו" שיש בו כל
ִּאיש ְל ִּפי ָא ְכלוֹ ע ֶֹׁמר ַל ֻג ְלג ֶֹׁלת ִּמ ְס ַפר נַ ְפש ֵֹת ֶׁ
האותיות א"ב והוא מדבר מעניין הפרנסה ,והרי סגולתו כדברי חז"ל שכל האומר
תהילה לדוד מובטח לו שהוא בן העולם הבא ,שהרי מזכירים כאן אלפא ביתא.
רבי חיים פלאג'י כותב בספרו "רוח חיים" שמכיוון שבפרשת המן נאמר " ְונַ ְחנו ָמה"
היא מידת הענווה של משה ואהרן ,מזה ילמד האדם לנהוג במידה זו ויינצל מעניות.
ובנו ,רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י כותב בספרו "יפה ללב" ,שעל ידי שקורא פרשת
המן בכל יום זוכר ועולה על לבו החסד שהיה עושה הקב"ה עם ישראל להזמין
פרנסתם בלי עמל וטורח ,ועל ידי זכירה זו הוא מתדבק באהבתו יתברך מלמעלה
ומזמינים לו פרנסתו כדי שיזכור עניין הפרנסה שפרנס הקב"ה את ישראל במדבר,
ונכנס אל הקודש פנימה לאהוב לקב"ה ולהתחזק בתורתו ,בדין הוא שמהפרנסה
תימשך לו פרנסה .ומצא לכך רמז נאה ,בכך שיש בפרשת המן תפ"ו תיבות (עם הכולל,
או תפ"ה כמניין ַה ַפת) ,כמניין ִּפתוֹ  ,לרמוז שהקורא אותה בכל יום יהיה פתו מצויה ולא
יחסר לחמו לעולם ועד.
העניין מובא גם בטור ובשולחן ערוך " ְוטוֹ ב לוֹ ַמר ָה ֲע ֵק ָדה ו ָפ ָר ַשת ַה ָמן" ,ובמשנה
ברורה מוסיף שאפשר לומר פרשה זו בשבת .וכן כתב מרן ה"בית יוסף" ,שטוב לומר
פרשת המן כדי שיאמין שכל מזונותיו באים לו בהשגחה .וב"משנה ברורה" מוסיף,
כדכתיב ְולֹא ֶׁה ְע ִּדיף ַה ַמ ְר ֶׁבה ְו ַה ַמ ְמ ִּעיט לֹא ֶׁה ְח ִּסיר ,להורות שאין ריבוי ההשתדלות
מוסיף מאומה .ומכאן שעיקר ההבטחה למאמין ובוטח והקריאה מעוררת האמונה.
סגולת פרשת המן לאומרה שניים מקרא ואחד תרגום ,כמובא בספרים בשם "ספר
הישר" לרבנו תם .ב"דרך ישרה" מביא בשם מקובלים ,שהסגולה היא רק למי
שאומרה כל יום שניים מקרא ואחד תרגום וב"סדר היום" כתב לאומרה בנחת
ובטעמים ,וכן מובא ב"פרי מגדים" לומר כן מי שהוא בקי בנגינות הטעמים .ב"משנה
ברורה" כתב ,שאין די באמירה אלא שיתבונן במה שאומר ויכיר נפלאות ה'.
הזמן המסוגל לומר פרשה זו הוא בכל יום ,וב"יפה לבב" כתב שיש מעלה גם
לאומרה פעם בשבוע והנכון ביום שישי שהוכפל בו המן .משמו של רבי מנחם מענדל
מרימינוב נאמר ,שיש סגולה לומר פרשה זו שניים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי של
פרשת בשלח ,ויש מפקפקים כי לא מצאו זכר לכך משמו ,אלא שבספר "ילקוט מנחם"
מהדורת תשנ"א ,מובא כן בשם הג"ר שלמה יהודה ויינברגר מפאיע ששמע מפי
הרה"ק רבי שלום מסטרופקוב שהיה רגיל לומר זאת בשם רבי מענדל מרימינוב .בספר
"אמונת אומן" מביא שיש סגולה לאומרה במוצאי שבת קודש פרשת בשלח.

ֹאמר ֶׁזה
ק ֶֹׁדם ֲא ִּמ ַירת ָפ ָר ַשת ַה ָמן ,י ַ
ְלשם יִ חוּד ק ְד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יח ו ְּמ ַס ּפק ָׁמזוֹ ן ְל ָׁכל
יך הוּא ו ְּש ִכינְ ּת ּהַ ,ה ַּמ ְש ִ ּג ַ
ַה ְ ּברו ִּאים ַה ִ ּנ ְר ִאים ְואינָׁ ם רוֹ ִאים .רוֹ ֶצה ה' ֶאת יְ ר ָׁאיו ֶאת ַה ְמיַ ֲח ִלים
ְל ַח ְס ּדוֹ  ,אינָׁ ם ְרע ִבים ְואינָׁ ם ְצמ ִאיםְ .מזוֹ נוֹ ת נַ ְפ ִשי ְונִ ְש ָׁמ ִתי ְל ָׁפנָׁ יו ְ ּגלוּיִ ים
ִוידו ִּעים ,לֹא נִ ְס ָּׁתר ְול ֹא נִ ְט ָׁמן ,ו ְּר ָׁאיָׁ ה מאוֹ ְכלי ַה ָּׁמןֶ ,ש ַה ּתוֹ ָׁרה ָׁהיְ ָׁתה ָׁל ֶהם
ְראוּיָׁ ה ו ְּמז ּ ָׁמןּ ִ ( .בנְ יַ ן ִצ ּיוֹ ן)
יְ ִהי ָׁרצוֹ ן ִמ ְּל ָׁפנֶ ָׁ
יך יְ יָׁ ֶאל ֹהינ ּו ואל ֹהי ֲאבוֹ תינ ּוֶ ,ש ַּת ְז ִמין ּ ַפ ְרנָׁ ָׁסה ְל ָׁכל
יתי ִ ּב ְכ ָׁל ָׁלם ְ ּבנַ ַחת ְול ֹא ְ ּב ַצ ַער
ַע ְּמ ָׁך ּבית יִ ְש ָׁראל ו ַּפ ְרנָׁ ָׁס ִתי ּו ַפ ְרנָׁ ַסת ַאנְ שי ּב ִ
ְ ּב ָׁכבוֹ ד ְולֹא ְ ּב ִב ּזוּי ְ ּב ֶה ּתר ְול ֹא ְ ּב ִא ּסוּר ְּכדי ֶשנּ ּו ַכל ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ ָׁד ְת ָׁך ְו ִל ְלמֹד
ּתוֹ ָׁר ְת ָׁך ְּכמוֹ ֶש ַּזנְ ָּׁת ַל ֲאבוֹ תינ ּו ָׁמן ַ ּב ִּמ ְד ָׁ ּבר ְ ּב ֶא ֶרץ ִצ ָׁ ּיה ַו ֲע ָׁר ָׁבה ַּכ ָּׁכתוּב
ְ ּבתוֹ ָׁר ֶת ָׁך:

ָפ ָר ַשת ַה ָמן

מ ֶֶׁׁ֔שה ִּהנְ ִִּ֨ני ַמ ְמ ִּ ִ֥טיר ָל ֶׁכ ֶ֛ם ֶׁל ֶֶׁ֖חם
ה ֶׁאל־ ֹ
אמר יְ הֹוָ ֙
ד וַ ֹֹּ֤י ֶׁ
טו ְד ַבר־י֣ וֹ ם ְביוֹ ֶׁ֔מוֹ ְל ַ ַ֧מ ַען
ן־ה ָש ָ ָ֑מיִּ ם וְ יָ ִָ֨צא ָה ָ ֹּ֤עם וְ ָל ְָֽק ֙
ִּמ ַ
תי ִּאם־ ָֽל ֹא׃ וַ ֲא ַמר יְ יָׁ ְלמ ֶֹשה ָׁה ֲאנָׁ א ַמחית ְלכוֹ ן
ֲאנַ ֶׁסֶ֛נו ֲהיֵ ֵ ִ֥ל ְך ְב ָֽתוֹ ָר ִּ ֶ֖
ַל ְח ָׁמא ִמן ְש ַמ ָׁ ּיא וְ יִ ּ ְפקוּן ַע ָּׁמא וְ יִ ְל ְקטוּן ּ ִפ ְת ָׁ ּגם יוֹ ם ְ ּביוֹ מ ּה ְ ּב ִדיל ַדּ ֲאנַ ּסינוּן
ַהיְ ָׁהכוּן ְ ּבאוֹ ָׁריְ ִתי ִאם לָׁ א:

ה ַב ֣יוֹ ם ַה ִּש ִֶּׁ֔שי וְ ֵה ִּכֶ֖ינו ֵ ֣את ֲא ֶׁשר־יָ ִּ ָ֑ביאו וְ ָהיָ ֣ה ִּמ ְש ֶֶׁׁ֔נה
ה וְ ָהיָ ֙
ית ְ ּקנ ּון יָׁ ת ְדּ יַ יְ תוֹ ן
ית ָׁאה וִ ַ
שר־יִּ ְל ְק ֶ֖טו יִ֥ וֹ ם ׀ יָֽ וֹ ם׃ וִ יהי ְ ּביוֹ ָׁמא ְש ִת ָׁ
ַ ִ֥על ֲא ֶׁ ָֽ
וִ יהי ַעל ַחד ְּתרין ַעל ְדּ יִ ְל ְקטוּן יוֹ ם יוֹ ם:

ל־בנֵ ֶ֖י יִּ ְש ָר ֵאָ֑ל ֶׁ ֶ֕ע ֶׁרב ִּו ַָֽיד ְע ֶׁ ֶ֕תם
ל־כ ְ
ה וְ ַ ָֽא ֲה ֶׁ֔ ֹרן ֶׁ ָֽא ָ
אמר מ ֶֹׁש ֙
ו וַ ֹֹּ֤י ֶׁ
א ֶׁרץ ִּמ ְצ ָ ָֽריִּ ם׃ וַ ֲא ַמר מ ֶֹשה וְ ַא ֲה ֹרן לְ ָׁכל
הוָ ֶ֛ה הוֹ ִּ ִ֥ציא ֶׁא ְת ֶׁכֶ֖ם ֵמ ֶׁ ִ֥
ִּ ַ֧כי יְ ֹ
ְ ּבני יִ ְש ָׁראל ְ ּב ַר ְמ ָׁשא וְ ִת ְדּ עוּן ֲארי יְ יָׁ ַא ּפיק יָׁ ְתכוֹ ן מ ַא ְר ָׁעא ְדּ ִמ ְצ ָׁריִ ם:

יכֶ֖ם
ת־ת ֻל ָֹֽנ ֵת ֶׁ
ה ָ ֶׁ֔וה ְב ָש ְמ ִ֥עוֹ ֶׁא ְ
ת־כ ֣בוֹ ד יְ ֹ
ם ֶׁא ְ
ית ֙
ז ו ֹֹ֗ב ֶׁקר ו ְר ִּא ֶׁ
כי ַת ִּלֶ֖ינו ָע ֵלָֽינו׃ ו ְּב ַצ ְפ ָׁרא וְ ִת ְחזוֹ ן יָׁ ת יְ ָׁק ָׁרא ַדּ ייָׁ
הוָ ָ֑ה וְ נַ ְ֣חנו ֶָׁ֔מה ִּ ִ֥
ַעל־יְ ֹ
יען ֳק ָׁדמוֹ ִהי ּת ְר ֲע ָׁמ ְתכוֹ ן ַעל יְ יָׁ וְ נַ ְחנָׁ א ָׁמא ֲארי ִמ ְת ָׁר ֲע ִמ ּתוּן ֲע ָׁלנָׁ א:
ְ ּב ִד ְש ִמ ָׁ

שר ֶׁל ֱָֽא ֹ֗ ֹכל ְו ֶׁל ֶֹּׁ֤חם
ה ָל ִֶׁ֨כם ָב ֶׁ ֶ֜ע ֶׁרב ָב ָ ֣
אמר מ ֶֹֹׁ֗שה ְב ֵ ֣תת יְ הֹוָ ֩
ח וַ ֹ֣י ֶׁ
יכם ֲא ֶׁשר־ ַא ֶׁ ִ֥תם
ת־ת ֻל ֹ֣נ ֵת ֶֶׁׁ֔
ה ֶׁא ְ
מ ַע יְ הֹוָ ֙
ַב ִֹ֨ב ֶׁק ֙ר ִּל ְש ֶֹׁ֔ב ַע ִּב ְש ֹּ֤ ֹ
יכֶ֖ם ִּ ִ֥כי ַעל־יְ ה ָֹוָֽה׃
א־ע ֵלִ֥ינו ְת ֻל ָֹֽנ ֵת ֶׁ
ַמ ִּלינִּ ֶ֖ם ָע ָלָ֑יו וְ נַ ְ֣חנו ֶָׁ֔מה ָֽלֹ ָ
יכל וְ לַ ְח ָׁמא ְ ּב ַצ ְפ ָׁרא ְל ִמ ְס ַ ּבע
וַ ֲא ַמר מ ֶֹשה ִ ּב ְדיִ ּתין יְ יָׁ ְלכוֹ ן ְ ּב ַר ְמ ָׁשא ִ ּב ְס ָׁרא ְלמ ַ
יען ֳק ָׁדם יְ יָׁ ּת ְר ֲע ָׁמ ְתכוֹ ן ְדּ ַא ּתוּן ִמ ְת ָׁר ֲע ִמין ֲעלוֹ ִהי וְ נַ ְחנָׁ א ָׁמא ָׁלא ֲע ָׁלנָׁ א
ְ ּב ִד ְש ִמ ָׁ
ימ ָׁרא ַדּ ייָׁ :
ּת ְר ֲע ָׁמ ְתכוֹ ן ֱאלָׁ הין ַעל מ ְ

ת ְבנֵ ֣י יִּ ְש ָר ֵ ֶׁ֔אל
ל־ע ַד ֙
ל־כ ֲ
מר ֶׁ ָֽא ָ
ל־א ֲה ֶׁ֔ ֹרן ֱא ֹ֗ ֹ
ה ֶׁ ָֽא ַ
אמר מ ֶֹׁש ֙
ט וַ ֹֹּ֤י ֶׁ
רן
יכָֽם׃ וַ ֲא ַמר מ ֶֹשה לְ ַא ֲה ֹ
הוָ ָ֑ה ִּ ֣כי ָש ֶַׁ֔מע ֵאֶ֖ת ְת ֻל ָֹֽנ ֵת ֶׁ
ִּק ְר ֶ֖בו ִּל ְפנֵ ֣י יְ ֹ
יען ֳק ָׁדמוֹ ִהי
ימר לְ ָׁכל ְּכנִ ְש ָּׁתא ִדּ ְבני יִ ְש ָׁראל ְקרוּב ּו ֳק ָׁדם יְ יָׁ ֲארי ְש ִמ ָׁ
א ַ
ּת ְר ֲע ָׁמ ְתכוֹ ן:

ל־ע ַ ֣דת ְבנֵ ָֽי־יִּ ְש ָר ֵ ֶׁ֔אל ַו ִּי ְפנֶ֖ ו
ל־כ ֲ
י וַ יְ ִֹּ֗הי ְכ ַד ֵבֹּ֤ר ַ ָֽא ֲה ֹר ֙ן ֶׁא ָ
ה ָ ֶׁ֔וה נִּ ְר ָאֶ֖ה ֶׁב ָָֽענָ ָֽן׃ וַ ֲהוָׁ ה ַּכד ַמ ּליל ַא ֲה ֹרן
ה ְכ ֣בוֹ ד יְ ֹ
ל־ה ִּמ ְד ָבָ֑ר וְ ִּה ֵנ ֙
ֶׁא ַ
ִעם ָּׁכל ְּכנִ ְש ָּׁתא ִדּ ְבני יִ ְש ָׁראל וְ ִא ְת ּ ְפנִ יא ּו ְל ַמ ְד ְ ּב ָׁרא וְ ָׁהא יְ ָׁק ָׁרא ַדּ ייָׁ ִא ְת ְ ּגלִ י
ַ ּב ֲענָׁ נָׁ א:

מר׃
ֹשה ֵלא ָֽ ֹ
יא וַ יְ ַד ֵבִ֥ר יְ הֹוָ ֶ֖ה ֶׁאל־מ ֶׁ ִ֥
מר ֵבֹּ֤ין
ת־תלונֹת ְבנֵ ֣י יִּ ְש ָר ֵא ֒ל ַד ִֵ֨בר ֲא ֵל ֶֶׁ֜הם ֵלא ֹ֗ ֹ
יב ָש ַֹ֗מ ְע ִּתי ֶׁא ְ
־ל ֶָׁ֑חם ִּו ַָֽיד ְע ֶׁ ֶ֕תם ִּכֶ֛י
אכ ֣לו ָב ֶָׁ֔שר ו ַב ֶ֖ ֹב ֶׁקר ִּת ְש ְבעו ָ
ת ְ
ם ָֽ ֹ
ָ ָֽה ַע ְר ִַ֨ביִּ ֙
יע ֳק ָׁד ַמי יָׁ ת ּת ְר ֲע ָׁמת ְ ּבני יִ ְש ָׁראל ַמ ּליל ִע ְּמהוֹ ן
יכָֽם׃ ְש ִמ ַ
הוָ ֶ֖ה ֱא ָֽלֹ ֵה ֶׁ
ֲא ִּנִ֥י יְ ֹ
ימר:
ו ַּמ ּליל יְ יָׁ ִעם מ ֶֹשה ְלמ ַ

יכלוּן ִ ּב ְס ָׁרא ו ְּב ַצ ְפ ָׁרא ִּת ְס ְ ּבעוּן ַל ְח ָׁמא וְ ִת ְדּ עוּן ֲארי ֲאנָׁ א יְ יָׁ
ימר ּבין ִש ְמ ַש ָׁ ּיא ּת ְ
ְלמ ַ
ֱא ָׁל ֲהכוֹ ן:

ת־ה ַמ ֲחנֶׁ ָ֑ה ו ַב ֹֹ֗ב ֶׁקר
יג וַ יְ ִּ ֣הי ָב ֶׁ ֶׁ֔ע ֶׁרב ַו ַ ֣ת ַעל ַה ְש ֶׁ֔ ָלו וַ ְת ַכֶ֖ס ֶׁא ַ ָֽ
יקת ְשלָׁ יו
ש ְכ ַב֣ת ַה ַ ֶׁ֔טל ָס ִּבֶ֖יב ַל ַָֽמ ֲחנֶׁ ָֽה׃ וַ ֲהוָׁ ה ְ ּב ַר ְמ ָׁשא ו ְּסל ַ
ה ִּ
ָ ָֽהיְ ָת ֙
יתא:
יתא ו ְּב ַצ ְפ ָׁרא ֲהוָׁ ת נָׁ ֲח ַתת ַט ָּׁלא ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְל ַמ ְש ִר ָׁ
וַ ֲח ָׁפת יָׁ ת ַמ ְש ִר ָׁ

ל־פנֵ ֹּ֤י ַה ִּמ ְד ָב ֙ר ַ ֣דק ְמ ֻח ְס ֶָׁ֔פס
יד וַ ַת ֶַ֖על ִּש ְכ ַב֣ת ַה ָ ָ֑טל וְ ִּה ֵֵּ֞נה ַע ְ
יקת נָׁ ֲח ַתת ַט ָּׁלא וְ ָׁהא ַעל ַא ּפי ַמ ְד ְ ּב ָׁרא
א ֶׁרץ׃ ו ְּסל ַ
ל־ה ָ ָֽ
פר ַע ָ
ַ ִ֥דק ַכ ְכ ֶ֖ ֹ
ַדּ ְע ַדּ ק ְמק ַּלף ַדּ ְע ַדּ ק ְדּ גִ יר ִּכגְ ִל ָׁידא ַעל ַא ְר ָׁעא:

ל־א ִּחי ֙ו ָ ֣מן ֶׁ֔הוא ִּכֶ֛י
אמ ֶ֜רו ִּ ֹּ֤איש ֶׁא ָ
טו וַ ִּי ְר ֣או ְבנֵ ָֽי־יִּ ְש ָר ֵ ֹ֗אל וַ ִֹ֨י ְ
ה ֲא ֵל ֶֶׁׁ֔הם ֣הוא ַה ֶׁ֔ ֶׁל ֶׁחם ֲא ִֶׁ֨שר
אמר מ ֶֹׁש ֙
ה־הוא וַ ֹֹּ֤י ֶׁ
ִ֥לֹא יָ ְָֽד ֶ֖עו ַמ ָ֑
הוָ ֶ֛ה ָל ֶׁכֶ֖ם ְל ָא ְכ ָלָֽה׃ וַ ֲחזוֹ ְ ּבני יִ ְש ָׁראל וַ ֲא ַמר ּו ְ ּג ַבר לְ ַאחו ִּהי ַמ ָׁ ּנא
נָ ַ ַ֧תן יְ ֹ
יכל:
יהב יְ יָׁ ְלכוֹ ן ְלמ ַ
הוּא ֲארי ָׁלא יָׁ ְד ִעין ָׁמא הוּא וַ ֲא ַמר מ ֶֹשה ְלהוֹ ן הוּא ַל ְח ָׁמא ִדּ ַ

ה ָ ֶׁ֔וה ִּל ְק ֣טו ִּמ ֶֶׁׁ֔מנו ִּ ֶ֖איש ְל ִּ ֣פי ָא ְכ ָ֑לוֹ
שר ִּצ ָו֣ה יְ ֹ
טז ֶׁזֹּ֤ה ַה ָד ָב ֙ר ֲא ֶׁ ֣
שר ְב ָ ָֽא ֳה ֶ֖לוֹ
יכם ִּאֶ֛יש ַל ֲָֽא ֶׁ ִ֥
ש ֵת ֶֶׁׁ֔
ע ֶׁמר ַל ֻג ְל ֹֹ֗ג ֶׁלת ִּמ ְס ַפ ֙ר נַ ְפ ֣ ֹ
ֹ֣
יה ע ְמ ָׁרא
ִּת ָ ָֽקחו׃ דּ ין ּ ִפ ְתגָׁ ָׁמא ְדּ ַפ ּקיד יְ יָׁ ְלקוּט ּו ִמנּ ּה ְ ּג ַבר ְלפֹם מ ְ
יכל ּ
יה ִּת ְּסבוּן:
ְלג ְלגּ ְל ָּׁתא ִמנְ יַ ן נַ ְפ ָׁש ְתכוֹ ן ְ ּג ַבר ְל ִד ְב ַמ ְש ְּכנ ּ

־כֶ֖ן ְבנֵ ֣י יִּ ְש ָר ֵאָ֑ל וַ ִָּֽי ְל ְק ֶׁ֔טו ַה ַמ ְר ֶׁבֶ֖ה וְ ַה ַמ ְמ ִּ ָֽעיט׃
יז וַ ַי ֲָֽעשו ֵ

וַ ֲע ַבד ּו

ּכין ְ ּבני יִ ְש ָׁראל ו ְּל ַקט ּו ְדּ ַא ְס ִ ּגי ו ְּד ַא ְז ַער:

ע ֶׁמר וְ ֹּ֤לֹא ֶׁה ְע ִּדי ֙ף ַה ַמ ְר ֶֶׁׁ֔בה וְ ַה ַמ ְמ ִּ ֶ֖עיט ֣לֹא
מדו ָב ֶׁ֔ ֹ
יח וַ ָי ֣ ֹ
י־א ְכ ֶ֖לוֹ ָל ָ ָֽקטו׃ וְ ָׁכל ּו ְ ּבע ְמ ָׁרא וְ ָׁלא אוֹ ַתר ְדּ ַא ְס ִ ּגי
ֶׁה ְח ִּ ָ֑סיר ִּ ִ֥איש ְל ִּ ָֽפ ָ
יה ְל ַקט ּו:
ו ְּד ַאזְ ַער ָׁלא ֲח ַסר ְ ּג ַבר ְלפֹם מ ְ
יכל ּ

יט

ד־ב ֶׁקר׃
ֹשה ֲא ֵל ֶׁהָ֑ם ִּ ֶ֕איש ַאל־יוֹ ֵ ִ֥תר ִּמ ֶׁמֶ֖נו ַע ָֽ ֹ
אמר מ ֶׁ ֶ֖
וַ ִֹ֥י ֶׁ

וַ ֲא ַמר מ ֶֹשה ְלהוֹ ן ֲאנָׁ ש ָׁלא יַ ְש ַאר ִמנּ ּה ַעד ַצ ְפ ָׁרא:

ד־ב ֶׁקר
א־ש ְמ ֣עו ֶׁאל־מ ֶֹֹׁ֗שה וַ יוֹ ִּ ִ֨תרו ֲאנָ ִּ ֹּ֤שים ִּמ ִֶׁ֨מנ ֙ו ַע ֶֹׁ֔
כ וְ ָֽלֹ ָ
ֹשה׃ וְ לָׁ א ַק ִ ּביל ּו ִמן
צף ֲע ֵל ֶׁהֶ֖ם מ ֶׁ ָֽ
וַ ָי ִֻ֥רם ָֽתוֹ ָל ִּ ֶ֖עים ַו ִּי ְב ַאָ֑ש וַ ִּי ְק ִ֥ ֹ
מ ֶֹשה וְ ַא ְש ַאר ּו גּ ְב ַר ָׁ ּיא ִמנּ ּה ַעד ַצ ְפ ָׁרא ו ְּרחיש ִר ְח ָׁשא ו ְּס ִרי ו ְּרגיז ֲעליהוֹ ן מ ֶֹשה:

כא וַ ִּי ְל ְק ֹּ֤טו אֹתוֹ ֙ ַב ֣ ֹב ֶׁקר ַב ֶֹׁ֔ב ֶׁקר ִּ ֶ֖איש ְכ ִּ ֣פי ָא ְכ ָ֑לוֹ ְו ַ ִ֥חם
יכל ּה ו ָּׁמא ְדּ ִמ ְש ְּת ַאר
מס׃ וּלְ ַקט ּו יָׁ ת ּה ִ ּב ְצ ַפר ִ ּב ְצ ַפר ְ ּג ַבר ְּכפֹם מ ְ
ש ֶׁמש וְ נָ ָ ָֽ
ַה ֶׁ ֶ֖
ִמנּ ּה ַעל ַא ּפי ַח ְק ָׁלא ַּכד ֲח ָׁמא ֲעלוֹ ִהי ִש ְמ ָׁשא ּ ָׁפ ַשר:

ע ֶׁמר
ם ִּמ ְש ֶֶׁׁ֔נה ְשנֵ ִ֥י ָה ֶ֖ ֹ
כב וַ יְ ִּ ֣הי ׀ ַב ֣יוֹ ם ַה ִּש ִֹּ֗שי ָל ְָֽק ִ֥טו ִ֨ ֶׁל ֶׁח ֙
ֹשה׃ וַ ֲהוָׁ ה ְ ּביוֹ ָׁמא
יאי ָ ָֽה ֵע ָ ֶׁ֔דה וַ ַי ִּגֶ֖ידו ְלמ ֶׁ ָֽ
או ָכל־נְ ִּש ֵ ֣
ָל ֶָֽׁא ָ ָ֑חד וַ ָי ִֹ֨ב ֙
ית ָׁאה ְל ַקט ּו ַל ְח ָׁמא ַעל ַחד ְּתרין ְּתרין ע ְמ ִרין לְ ַחד וַ ֲאתוֹ ָּׁכל ַר ְב ְרבי ְּכנִ ְש ָּׁתא
ְש ִת ָׁ
וְ ַח ִּויא ּו ְלמ ֶֹשה:

ה ָ ֶׁ֔וה ַש ָב ַ֧תוֹ ן
שר ִּד ֶׁב֣ר יְ ֹ
אמר ֲא ֵל ֶֹׁ֗הם ֚הוא ֲא ֶׁ ֣
כג וַ ֹ֣י ֶׁ
ֹאפו ֵא ֹ֗פו ְו ֵ ֹּ֤את
הוָ ֶ֖ה ָמ ָ ָ֑חר ֵ ֣את ֲא ֶׁשר־ת ֵּ֞
ק ֶׁדש ַלָֽי ֹ
ַש ַבת־ ֶ֛ ֹ
ל־הע ֵ ֶֹׁ֔דף ַה ִּנַ֧יחו ָל ֶׁכ ֶ֛ם
ת ָכ ָ ֣
לו ַב ֵֶׁ֔שלו וְ ֵא ֙
ר־ת ַב ְש ֙
ש ְ
ֲא ֶׁ ָֽ
ב ֶׁקר׃ וַ ֲא ַמר ְלהוֹ ן הוּא ְדּ ַמ ּליל יְ יָׁ ַש ָׁ ּבא ַש ָׁ ּב ָׁתא ק ְד ָׁשא
ד־ה ָֽ ֹ
ְל ִּמ ְש ֶׁ ֶ֖מ ֶׁרת ַע ַ
יפא איפוֹ וְ יָׁ ת ְדּ ַא ּתוּן ֲע ִת ִידין ְל ַב ּ ָׁש ָׁלא
ֳק ָׁדם יְ יָׁ ְמ ַחר יָׁ ת ְדּ ַא ּתוּן ֲע ִת ִידין ְלמ ָׁ
ַ ּב ּ ִשיל ּו וְ יָׁ ת ָּׁכל מוֹ ָׁת ָׁרא ַא ְצנַ ע ּו ְלכוֹ ן ְל ַמ ְּט ָׁרא ַעד ַצ ְפ ָׁרא:

ֹשה וְ ֣לֹא ִּה ְב ִּ ֶׁ֔איש
שר ִּצ ָו֣ה מ ֶׁ ָ֑
ד־ה ֶֹׁ֔ב ֶׁקר ַ ָֽכ ֲא ֶׁ ֶ֖
כד וַ ַי ִּנֹּ֤יחו אֹתוֹ ֙ ַע ַ
ֹא־היְ ָתה ָֽבוֹ ׃ וְ ַא ְצנַ ע ּו יָׁ ת ּה ַעד ַצ ְפ ָׁרא ְּכ ָׁמא ְדּ ַפ ּקיד מ ֶֹשה וְ ָׁלא
וְ ִּר ָמֶ֖ה ל ָ ִ֥
ְס ִרי וְ ִר ְח ָׁשא לָׁ א ֲהוָׁ ת בּ ּה:

הוָ ָ֑ה ַה ֶ֕יוֹ ם
י־ש ָבִ֥ת ַה ֶ֖יוֹ ם ַלָֽי ֹ
ה ִּא ְכ ֻל֣הו ַה ֶׁ֔יוֹ ם ִּ ָֽכ ַ
אמר מ ֶֹׁש ֙
כה וַ ֹֹּ֤י ֶׁ
ש ֶׁ ָֽדה׃ וַ ֲא ַמר מ ֶֹשה ִא ְכלו ִּהי יוֹ ָׁמא דּ ין ֲארי ַש ְ ּב ָׁתא יוֹ ָׁמא
ִ֥לֹא ִּת ְמ ָצ ֻ ֶ֖אהו ַב ָ
דּ ין ֳק ָׁדם יְ יָׁ יוֹ ָׁמא דּ ין לָׁ א ַּת ְש ְּכחוּנ ּה ְ ּב ַח ְקלָׁ א:

יעי ַש ָבֶ֖ת ִ֥לֹא
ש ֶׁשת יָ ִּ ֶ֖מים ִּתלְ ְק ֻ ָ֑טהו ו ַב ַ֧יוֹ ם ַה ְש ִּב ִּ ֶ֛
כו ֵ ִ֥
יע ָׁאה ַש ְ ּב ָׁתא לָׁ א יְ הי ּב ּה:
ה־בוֹ ׃ ִש ָּׁתא יוֹ ִמין ִּת ְל ְקטוּנ ּה ו ְּביוֹ ָׁמא ְש ִב ָׁ
ִּי ְָֽהיֶׁ ָֽ
קט וְ ֶ֖לֹא ָמ ָצָֽאו׃
ן־ה ָ ֶ֖עם ִּל ְל ָ֑ ֹ
יעי יָ ְָֽצ ִ֥או ִּמ ָ
כז וַ ָֽיְ ִּה ֙י ַב ֣יוֹ ם ַה ְש ִּב ִֶּׁ֔
יע ָׁאה נְ ַפק ּו ִמן ַע ָּׁמא ְל ִמ ְל ַקט וְ לָׁ א ַא ְש ַּכח ּו:
וַ ֲהוָׁ ה ְ ּביוֹ ָׁמא ְש ִב ָׁ

מר
ה ֵ ָֽמ ַאנְ ֶׁ ֶׁ֔תם ִּל ְש ִ֥ ֹ
ד־אנָ ֙
ֹשה ַע ָ ִ֨
הוָ ֶ֖ה ֶׁאל־מ ֶׁ ָ֑
אמר יְ ֹ
כח וַ ִֹ֥י ֶׁ
ֹתי׃ וַ ֲא ַמר יְ יָׁ ְלמ ֶֹשה ַעד ִא ַּמ ִּתי ַא ּתוּן ְמ ָׁס ְר ִבין ְל ִמ ַּטר ּ ִפ ּקוֹ ַדי
ִּמ ְצ ֹו ַתֶ֖י וְ ָֽתוֹ ר ָ ָֽ
וְ אוֹ ָׁריְ ָׁתי:

ל־כן ֣הוא נ ֵ ִֹ֥תן ָל ֶׁכ ֶ֛ם
כט ְר ֹ֗או ִּ ָֽכי־יְ הֹוָ ה נָ ַ ֣תן ָל ֶׁכ֣ם ַה ַש ָב ֒ת ַע ֵּ֠ ֵ
שי ֶׁל ֶׁ֣חם יוֹ ָ ָ֑מיִּ ם ְש ֣בו ׀ ִּ ֣איש ַת ְח ָ ֹ֗תיו ַאל־יֵ ִֵ֥צא
ַב ִ֥יוֹ ם ַה ִּש ִּ ֶ֖
יעי׃ ֲחזוֹ ֲארי יְ יָׁ יְ ַהב ְלכוֹ ן ַש ְ ּב ָׁתא ַעל ּכין
ִּאֶ֛יש ִּמ ְמק ֶֹ֖מוֹ ַב ִ֥יוֹ ם ַה ְש ִּב ִּ ָֽ
ית ָׁאה ְלחים ְּתרין יוֹ ִמין ִּתיב ּו ֲאנָׁ ש ְּתחוֹ תוֹ ִהי ָׁלא
הוּא יָׁ היב ְלכוֹ ן ְ ּביוֹ ָׁמא ְש ִת ָׁ
יע ָׁאה:
יִ ּפוֹ ק ֲאנָׁ ש מ ַא ְתר ּה ְ ּביוֹ ָׁמא ְש ִב ָׁ

ל וַ ִּי ְש ְב ִ֥תו ָה ָ ֶ֖עם ַב ִ֥יוֹ ם ַה ְש ִּב ִּ ָֽעי׃
ת־ש ֶ֖מוֹ ָ ָ֑מן וְ ֹ֗הוא ְכ ֶׁז ַֹּ֤רע ַג ֙ד ָל ֶָׁ֔בן
לא וַ ִּי ְק ְר ַ֧או ֵבָֽית־יִּ ְש ָר ֵאֶ֛ל ֶׁא ְ
יחת ִּב ְד ָבָֽש׃ ו ְּקרוֹ ּבית יִ ְש ָׁראל יָׁ ת ְשמ ּה ַמ ָׁ ּנא וְ הוּא ְּכ ַבר
וְ ַט ְע ֶ֖מוֹ ְכ ַצ ִּפ ִּ ִ֥
יע ָׁאה:
ו ְּש ַבת ּו ַע ָּׁמא ְ ּביוֹ ָׁמא ְש ִב ָׁ

יטוָׁ ן ִ ּב ְד ַבש:
יה ְּכ ִא ְס ְק ִר ָׁ
ְז ַרע ִ ּג ָׁדּ א ִחיוָׁ ר וְ ַט ְעמ ּ

ע ֶׁמ ֙ר
ה ָ ֶׁ֔וה ְמ ֹּ֤ל ֹא ָה ִ֨ ֹ
שר ִּצ ָו֣ה יְ ֹ
אמר מ ֶֹֹׁ֗שה ֶׁזֹּ֤ה ַה ָד ָב ֙ר ֲא ֶׁ ֣
לב וַ ֹ֣י ֶׁ
ת־ה ֹ֗ ֶׁל ֶׁחם ֲא ִֶׁ֨שר
יכָ֑ם ְל ַ ֣מ ַען ׀ יִּ ְר ֣או ֶׁא ַ
ִּמ ֶֶׁׁ֔מנו ְל ִּמ ְש ֶׁ ֶ֖מ ֶׁרת ְל ֹד ָֽ ֹר ֵת ֶׁ
יאי ֶׁא ְת ֶׁכֶ֖ם ֵמ ֶׁ ִ֥א ֶׁרץ ִּמ ְצ ָ ָֽריִּ ם׃
ם ַב ִּמ ְד ֶָׁ֔בר ְב ָֽהוֹ ִּצ ִּ ִ֥
ֶׁ ָֽה ֱא ַכ ְֹּ֤ל ִּתי ֶׁא ְת ֶׁכ ֙
וַ ֲא ַמר מ ֶֹשה דּ ין ּ ִפ ְתגָׁ ָׁמא ְדּ ַפ ּקיד יְ יָׁ ְמלי ע ְמ ָׁרא ִמנּ ּה ְל ַמ ְּט ָׁרא ְל ָׁדריכוֹ ן ְ ּב ִדיל
ילית יָׁ ְתכוֹ ן ְ ּב ַמ ְד ְ ּב ָׁרא ְ ּב ַא ּ ָׁפקו ִּתי יָׁ ְתכוֹ ן מ ַא ְר ָׁעא ְדּ ִמ ְצ ָׁריִ ם:
ְדּ יִ ְחזוֹ ן יָׁ ת לַ ְח ָׁמא ְדּ אוֹ כ ִ

ן־ש ָמה
ל־א ֲה ֹ֗ ֹרן ֚ ַקח ִּצנְ ֶׁצ֣נֶׁ ת ַא ַ ֶׁ֔חת ְו ֶׁת ָ ִ֥
אמר מ ֶֶֹׁ֜שה ֶׁ ָֽא ַ
לג וַ ִֹ֨י ֶׁ
ה ָ ֶׁ֔וה ְל ִּמ ְש ֶׁ ֶ֖מ ֶׁרת
ע ֶׁמר ָ ָ֑מן וְ ַה ַנֹּ֤ח אֹתוֹ ֙ ִּל ְפנֵ ֣י יְ ֹ
א־ה ֶ֖ ֹ
ְמ ָֽלֹ ָ
יכָֽם׃ וַ ֲא ַמר מ ֶֹשה ְל ַא ֲה ֹרן ַסב ְצלוֹ ִחית ֲח ָׁדא וְ ַהב ַּת ָּׁמן ְמלי ע ְמ ָׁרא ַמ ָׁ ּנא
ְל ֹד ָֽ ֹר ֵת ֶׁ
וְ ַא ְצנַ ע יָׁ ת ּה ֳק ָׁדם יְ יָׁ ְל ַמ ְּט ָׁרא ְל ָׁדריכוֹ ן:

יחהו ַ ָֽא ֲה ֶ֛ ֹרן ִּל ְפנֵ ִ֥י ָ ָֽה ֵע ֻ ֶ֖דת
ֹשה וַ ַי ִּנ ֵ ַ֧
הוָ ֶ֖ה ֶׁאל־מ ֶׁ ָ֑
לד ַ ָֽכ ֲא ֶׁשֶ֛ר ִּצ ָוִ֥ה יְ ֹ
מ ֶׁרת׃ ְּכ ָׁמא ְדּ ַפ ּקיד יְ יָׁ ְלמ ֶֹשה וְ ַא ְצנְ ע ּה ַא ֲהרֹן ֳק ָׁדם ָׁס ֲהדו ָּׁתא ְל ַמ ְּט ָׁרא:
ְל ִּמ ְש ָ ָֽ
ת־ה ָמ ֙ן ַא ְר ָב ִּ ֣עים ָש ֶָׁ֔נה ַעד־ב ָֹאֶ֖ם
לה ו ְבנֵ ֣י יִּ ְש ָר ֵ ֹ֗אל ָ ָֽא ְכ ֹּ֤לו ֶׁא ַ
ל־ק ֵצֶ֖ה ֶׁ ִ֥א ֶׁרץ
ת־ה ָמ ֙ן ָ ָֽא ְכ ֶׁ֔לו ַעד־ב ָ ֶֹ֕אם ֶׁא ְ
ש ֶׁבת ֶׁא ַ
ל־א ֶׁרץ נוֹ ָ ָ֑
ֶׁא ֶׁ ֣
יב ָּׁתא
ְכנָ ַָֽען׃ ו ְּבני יִ ְש ָׁראל ֲא ַכל ּו יָׁ ת ַמ ָׁ ּנא ַא ְר ְ ּב ִעין ְשנִ ין ַעד ְדּ ָׁעאל ּו ַל ֲא ַרע יָׁ ת ְ
יָׁ ת ַמ ָׁ ּנא ֲא ַכל ּו ַעד ַדּ ֲאתוֹ ִל ְסיָׁ פי ַא ְר ָׁעא ִדּ ְכנָׁ ַען:

יפֶ֖ה ָֽהוא׃
ע ֶׁמר ֲע ִּש ִּ ִ֥רית ָ ָֽה ֵא ָ
לו וְ ָה ֶ֕ ֹ

הוּא:

וְ ע ְמ ָׁרא ַחד ִמן ַע ְס ָׁרא ִ ּב ְת ָׁלת ְס ִאין

ֹאמר ֶׁזה
ַא ַחר ֲא ִּמ ַירת ָפ ָר ַשת ַה ָמן ,י ַ
ית ֶאת־ ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ְשמי ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ְו ָׁכל־ ְצ ָׁב ָׁאם ָׁה ָׁא ֶרץ
ַא ָּׁתה־הוּא יְ יָׁ ְל ַב ֶ ּד ָׁך ַא ָּׁתה ָׁע ִש ָׁ
ית נִ ִּסים
יה ַה ַ ּי ִּמים ְו ָׁכל־ ֲא ֶשר ָׁ ּב ֶהם ְו ַא ָּׁתה ְמ ַח ֶ ּיה ֶאת־ ּכ ָּׁלםְ .ו ַא ָּׁתה הוּא ֶש ָׁע ִש ָׁ
ְו ָׁכל־ ֲא ֶשר ָׁע ֶל ָׁ
ְונִ ְפ ָׁלאוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ָּׁת ִמיד ִעם ֲאבוֹ תינ ּוּ ַ .גם ַ ּב ִּמ ְד ָׁ ּבר ִה ְמ ַט ְר ָּׁת ָׁל ֶהם ֶל ֶחם ִמן־ ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ו ִּמ ּצ ּור
יהםּ .כן
יהםִ ,ש ְמ ָׁל ָׁתם לֹא ָׁב ְל ָׁתה מ ֲעל ֶ
את ָׁל ֶהם ַמיִ םְ ,ו ַגם נָׁ ַת ָּׁת ָׁל ֶהם ָּׁכל ְצ ָׁרכ ֶ
ַה ַח ָּׁל ִמיש הוֹ צ ָׁ
ָׁ
ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָׁ
יך ָׁה ַר ִ ּבים ו ַּב ֲח ָׁס ֶדיך ָׁה ֲעצו ִּמים ְּתז ּוננ ּו ּו ְת ַפ ְרנְ סנ ּו ּו ְת ַכ ְל ְּכלנ ּוְ ,ו ַת ְס ּ ִפיק ָּׁכל ְצ ָׁרכינ ּו
ְו ָׁצ ְרכי ַע ְּמ ָׁך ּבית יִ ְש ָׁראל ַה ְמר ִ ּביםּ ְ ,ב ִמ ּלוּי ו ְּב ֶר ַוחּ ְ ,ב ִלי ט ַֹרח ְו ָׁע ָׁמל ָׁ ּגדוֹ לִ ,מ ַּת ַחת יָׁ ְד ָׁך ָׁה ְר ָׁח ָׁבה
שר ָׁו ָׁדםַ ( :ה ָׁ ּגהוֹ ת יש נוֹ ֲח ִלין)
ְולֹא ִמ ַּת ַחת יְ די ָׁ ּב ָׁ
יתי ָּׁכל ַמ ֲחסוֹ רנ ּו ְו ַת ְז ִמין
יְ ִהי ָׁרצוֹ ן ִמ ְּל ָׁפנֶ י ָׁך יְ יָׁ ֱאל ַֹהי ואלֹהי ֲאבוֹ ַתיֶ ,ש ָּׁת ִכין ִלי ו ְּל ַאנְ שי ב ִ
ָׁלנ ּו ָּׁכל ְצ ָׁרכינ ּוְ ,ל ָׁכל יוֹ ם ְויוֹ ם מ ַח ּיינ ּו דּ י ַמ ֲחסוׁרנ ּו ,ו ְּל ָׁכל ָׁש ָׁעה ְו ָׁש ָׁעה ִמ ּ ָׁשעוֹ תינ ּו דּ י ִס ּפ ּוקנ ּו,
ו ְּל ָׁכל ֶע ֶצם מ ֲע ָׁצמינ ּו דּ י ִמ ְחיָׁ תנ ּוְּ ,כיָׁ ְד ָׁך ַה ּטוֹ ָׁבה ְו ָׁה ְר ָׁח ָׁבהְ ,ולֹא ְּכ ִמעוּט ִמ ְפ ָׁעלינ ּו ְוק ֶֹצר
יתי ְו ַז ְר ִעי ְו ֶז ַרע ַז ְר ִעיְ ,מסו ִּרים
ֲח ָׁסדינ ּו ו ִּמ ְּזער ְ ּגמ ּולוֹ תינ ּוְ .ויִ ְהי ּו ְמזוֹ נוֹ ַתי ו ְּמזוֹ נוֹ ת ַאנְ שי ּב ִ
שר ָׁו ָׁדםִ ( :סדּ וּר ֶח ְמ ַדּ ת יִ ְש ָׁראל)
ְ ּביָׁ ְד ָׁך ְולֹא ְ ּביַ ד ָׁ ּב ָׁ
יְ ִהי ָׁרצוֹ ן ִמ ְּל ָׁפנֶ ָׁ
יך יְ יָׁ ֱאלֹהינ ּו ואלֹהי ֲאבוֹ תינ ּוֶ ,ש ִ ּי ְהי ּו ְמזוֹ נוֹ ַתי ו ַּפ ְרנָׁ ָׁס ִתי ,ו ְּמזוֹ נוֹ ת ו ַּפ ְרנָׁ ַסת
יתיִ ,עם ְמזוֹ נוֹ ת ו ַּפ ְרנָׁ ַסת ָּׁכל ַע ְּמ ָׁך ּבית יִ ְש ָׁראל ,מ ְכ ָּׁת ִרים ּו ְמא ָּׁמ ִתים וּמ ְצ ָׁדּ ִקים ְ ּביָׁ ֶד ָׁך.
ְ ּבני ב ִ
ָׁ
ְו ַאל ַּת ְצ ִריכנִ י ִלידי ַמ ְּתנַ ת ָׁ ּב ָׁשר ָׁו ָׁדם ְולֹא ִלידי ַהלְ וָׁ ָׁא ָׁתםִּ ,כי ִאם ְליָׁ ְדך ַה ְמל ָׁאה ַה ּ ְפתו ָּׁחה
אכ ִּתי ְו ָׁכל ֲע ָׁס ַקי ִל ְב ָׁר ָׁכה ְולֹא ַל ֲענִ ּי ּותְ ,ל ַח ִ ּיים ְולֹא ַל ָּׁמ ֶות.
ַה ְּקדוֹ ָׁשה ְו ָׁה ְר ָׁח ָׁבה .ו ְּתהא ְמ ַל ְ
יעים טוֹ ב ְל ָׁכל ָׁא ָׁדם
ילים ו ַּמ ְש ּ ִפ ִ
ו ְּת ַז ּכנִ י ֶש ּלֹא יִ ְת ַח ּלל שם ָׁש ַמיִ ם ַעל יָׁ ִדיְ .ו ֶא ְהיֶ ה ִמן ַה ּמוֹ ִע ִ
ָּׁת ִמיד .ו ְּת ַמ ּלא יָׁ ִדי ִמ ִ ּב ְרכוֹ ֶת ָׁ
ית ְליוֹ ְצאי ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי ַא ָּׁתה יְ יָׁ
יך ְו ַש ְ ּבענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָׁךְּ ,כמוֹ ֶש ָׁע ִש ָׁ
ּב ַר ְכ ָּׁת ו ְּמ ָׁבר ְך ְלעוֹ ָׁלם .עיני־כֹל א ֶל ָׁ
יך יְ ַש ּבר ּו ְו ַא ָּׁתה נוֹ תן־ ָׁל ֶהם ֶאת־ ָׁא ְכ ָׁלם ְ ּב ִע ּתוֹ ּ .פוֹ ת ַח
יע ְל ָׁכל־ ַחי ָׁרצוֹ ןַ .ה ְשל ְך ַעל־יְ יָׁ יְ ָׁה ְב ָׁך ְוהוּא יְ ַכ ְל ְּכ ֶל ָׁך לֹא־יִ ּתן ְלעוֹ ָׁלם מוֹ ט
ֶאת־יָׁ ֶד ָׁך ו ַּמ ְש ִ ּב ַ
ַל ַ ּצ ִדּ יקְ .ו ַא ֶּתן ,נְ ָׁשמוֹ ת ַה ְּקדוֹ שוֹ ת ְו ַה ְּטהוֹ רוֹ תַ ,ה ְע ִּתיר ּו ֶאל יְ יָׁ ַ ּב ֲע ִדי ו ִּבגְ ָׁל ִלי ,יָׁ ִרים ַק ְרנִ י
שלם ָּׁכל יְ מי עוֹ ָׁלםָׁ ,אמןַ ( .ש ֲערי ִד ְמ ָׁעה)
יה ַמ ָּׁז ִליְ ,ל ַמ ַען א ּו ַכל ְל ָׁע ְבדוֹ ְ ּבל ָׁבב ָׁ
ְויַ גְ ִ ּב ַּ
ָׁא ָׁ ּנא ָׁהאל ַה ּמ ִכין ּ ַפ ְרנָׁ ָׁסה ְל ָׁכל ְ ּב ִר ָׁ ּיה ,ו ַּמ ְז ִמין ַמ ְל ּבוּש ְל ָׁכל נִ ְב ָׁראְ ,ושוֹ ל ַח ָׁל ֶהם ִמ ְחיָׁ ה,
יתי ו ְּל ָׁכל יִ ְש ָׁראל ּ ַפ ְרנָׁ ָׁסה
ש ִפיֶ ,ש ְּת ַכ ְל ְּכלנִ י ּו ְת ַפ ְרנְ סנִ י ִלי ו ְּל ָׁכל ַאנְ שי ּב ִ
ֶש ִּת ֶּתן ִלי ִמ ְחיָׁ ִתי ְ ּב ֹ
טוֹ ָׁבה ֶשל ָּׁכבוֹ דּ ְ ,בנַ ַחת ְולֹא ְ ּב ַצ ַערּ ְ ,ב ֶה ּתר ְולֹא ְ ּב ִא ּסוּרּ ְ ,ב ָׁכבוֹ ד ְולֹא ְ ּב ִב ּז ּויַ ּ ,פ ְרנָׁ ָׁסה ֶש ּל ֹא
יִ ְהיֶ ה ָׁ ּב ּה שוּם ּבו ָּׁשה ו ְּכלִ ָּׁמהַ ּ ,פ ְרנָׁ ָׁסה ֶש ּלֹא ַּת ְצ ִריכנִ י ָׁ ּב ּה ִלידי ַמ ְּתנַ ת ָׁ ּב ָׁשר ָׁו ָׁדםִּ ,כי ִאם
ימה,
ִמ ָׁ ּי ְד ָׁך ַה ְמל ָׁאה ְו ָׁה ְר ָׁח ָׁבהַ ּ ,פ ְרנָׁ ָׁסה ֶשא ּו ַכל ַל ֲעסֹק ְ ּבתוֹ ָׁר ְת ָׁך ַה ְּקדוֹ ָׁשה ְו ַה ְּטהוֹ ָׁרה ְו ַה ְּת ִמ ָׁ
יתי ְו ָׁכל ְצ ָׁרכינ ּו ק ֶֹדם ֶש ִ ּנ ְצ ָׁטר ְך ָׁל ֶהםְּ ,כדי ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
ְו ֶט ֶרף נָׁ ִקי ו ְּמז ָּׁמן ו ְּמזוֹ נוֹ ַתי ו ְּמזוֹ נוֹ ת ַאנְ שי ּב ִ
סק ְ ּב ִד ְברי תוֹ ָׁרה ְל ַק ּים ַה ִּמ ְצ ָׁוהְ ,ולישב ְ ּב ָׁשלוֹ ם ַעל ש ְל ָׁחנִ י ְ ּב ָׁכבוֹ ד
ִל ִ ּבי ּ ָׁפנוּי ְ ּב ִלי ִט ְר ָׁדּ הַ ,ל ֲע ֹ
ְ
יתיְ ,ו ֶש ּלֹא ֲא ַצ ּ ֶפה ְלש ְל ָׁחן ֶשל ֲאח ִרים ְו ֶש ּל ֹא ֶא ְצ ָׁטרך ְל ִה ְש ַּת ְע ּבד ְלשוּם
ִעם ָּׁכל ְ ּבני ּב ִ
ָׁ
ָׁ
ָׁא ָׁדםְ ,ו ֶש ּלֹא יְ הא ָׁע ַלי שוּם עֹל ָׁ ּב ָׁשר ָׁו ָׁדם ִּכי ִאם עֹל ַמ ְלכו ְּתך ְל ָׁע ְב ְדך ְ ּבל ָׁבב ָׁשלם ,ו ְּב ִבגְ די
ָּׁכבוֹ ד יִ ְהי ּו ְלב ּושנ ּו ִ ּבי ָׁקר ְולֹא ְ ּבב ֶֹשת ּ ָׁפנִ יםְ ,ו ַת ִ ּצילנ ּו ִמן ֲענִ ּי ּות ו ִּמ ַדּ ּל ּות ְו ִש ְפל ּותְ ,ו ֶא ְז ֶּכה
ְל ַה ְכנִ יס אוֹ ְר ִחים ְו ִלגְ מׁל ֶח ֶסד ְל ָׁכל ָׁא ָׁדםְ ,ו ַה ְזמן ִלי ַל ֲעשוֹ ת ְצ ָׁד ָׁקה ָׁל ְרא ּויִ ין ָׁל ּה ְולֹא ֶא ָּׁכשל
שאינָׁ ן ֲהג ּונִ יןָׁ ,אמןִ ( .סדּ וּר ְ ּבאר ַח ִ ּיים)
ִ ּב ְבני ָׁא ָׁדם ֶ

