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לערנט אייך א פרנסה קלה ונקיה.
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פאר א בעסער פיינאנציעלע צושטאנד

פרשת המן
סגולה לפרנסה

מה יעשה אדם 
ויתעשר?
 אמר להן ירבה בסחורה 
וישא ויתן באמונה, אמרו לו 
הרבה עשו כן ולא הועילו, 
אלא יבקש רחמים ממי 
שהעושה שלו שנאמר לי 
הכסף ולי הזהב מאי קמ"ל 
דהא בלא הא לא סגי.
(נדה דף ע')
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ברכה וישועה

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשַּתְזִמין ַּפְרָנָסה ְלָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוַפְרָנָסִתי ּוַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵביִתי ִּבְכָלָלם, ְּבַנַחת ְוֹלא ְּבַצַער, ְּבָכבֹוד 
ְוֹלא ְּבִבּזּוי, ְּבֶהֵּתר ְוֹלא ְּבִאּסּור, ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדֶתָך ְוִלְלמֹוד ּתֹוָרֶתָך ְּכמֹו ֶׁשַּזְנָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ָמן ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ַוֲעָרָבה:

ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם, ְוַאָּתה הּוא  ְיָי ְלַבֶּדָך, ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים, ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה, ַהַּיִמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם,  ַאָּתה הּוא 
ֶׁשָעִׂשיָת ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ָּתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו, ַּגם ַּבִּמְדָּבר ִהְמַטְרָּת ָלֶהם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים, ּוִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש הֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים, ְוַגם ָנַתָּת ָלֶהם 
ָּכל ָצְרֵכיֶהם, ִׂשְמלֹוָתם ֹלא ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם, ֵּכן ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ְּתזּוֵננּו ּוְתַפְרְנֵסנּו ּוְתַכְלְּכֵלנּו ְוַתְסִּפיק ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו, ְוָצְרֵכי ַעְּמָך 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהְמרּוִּבים, ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח, ְּבִלי טַֹרח ְוָעָמל ָּגדֹול, ִמַּתַחת ָיְדָך ַהְּנִקָּיה, ְוֹלא ִמַּתַחת ְיֵדי ָבָׂשר ָוָדם:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶׁשָּתִכין ִלי ּוְלַאְנֵׁשי ֵביִתי, ָּכל ַמֲחסֹוֵרנּו, ְוַתְזִמין ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו, ְלָכל יֹום ָוּיֹום ֵמַחֵּיינּו ֵדי ַמֲחסֹוֵרנּו, ּוְלָכל ָׁשָעה 
ְוָׁשָעה ִמָּׁשעֹוֵתינּו ֵדי ִסּפּוֵקנּו, ּוְלָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינּו ֵדי ִמְחָיֵתנּו, ִמָּיְדָך ַהטֹוָבה ְוָהְרָחָבה, ְוֹלא ְּכִמעּוט ִמְפָעֵלינּו ְוקֶֹצר ֲחָסֵדינּו, ּוִמְּזֵעיר ְּגמּולֹוֵתינּו, ְוִיְהיּו 

ְמזֹונֹוַתי ּוְמזֹונֹות ַאְנֵׁשי ֵביִתי ְוַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ְמסּוִרים ְּבָיְדָך, ְוֹלא ְּבַיד ָּבָׂשר ָוָדם:

 "בירושלמי דברכות איתא, כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו" )פרישה(.
בשם רבי מנחם מנדל מרימנוב: סגולה לפרנסה לומר ביום שלישי של פרשת בשלח פרשת המן שנים מקרא ואחד תרגום.

תרגום
ְוִיְפקּון ַעָמא  ְיָי ְלמֶׁשה ָהא ֲאָנא ָמֵחית ְלכֹון ַלְחָמא ִמן ְׁשַמָיא  )ד( ַוֲאַמר 

ַהְיָהכּון ְּבאֹוַרְיִתי ִאם ָלא: ַדֲאַנִסנּון  ְּבִדיל  ְּביֹוֵמּה  יֹום  ִּפְתַגם  ְוִיְלְקטּון 

ַעל  ְּתֵרין  ַחד  ַעל  ִויֵהי  ְדַיְיתּון  ָית  ִויַתְקנּון  ְׁשִתיָתָאה  ְּביֹוָמא  ִויֵהי  )ה( 
יֹום: יֹום  ְדִיְלְקטּון 

ַאֵּפיק  ְיָי  ֲאֵרי  ְוִתְדעּון  ְּבַרְמָׁשא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלָכל  ְוַאֲהֹרן  מֶׁשה  ַוֲאַמר  )ו( 
ְדִמְצָרִים: ֵמַאְרָעא  ָיְתכֹון 

)ז( ּוְבַצְפָרא ְוֶתֱחזּון ָית ְיָקָרא ַדְיָי ַּכד ְׁשִמיַע )ֳקָדמֹוִהי( ָית ֻּתְרֲעמּוְתכֹון ַעל 
ֵמיְמָרא ַדְיָי ְוַנְחָנא ָמא ֲאֵרי ַאְתַרַעְמּתּון ֲעָלָנא:

ְּבַצְפָרא  ְוַלְחָמא  ְלֵמיַכל  ִּבְסָרא  ְּבַרְמָׁשא  ְלכֹון  ְיָי  ִּבְדִיֵּתן  ַוֲאַמר מֶׁשה  )ח( 
ֲעלֹוִהי  ִמְתַרֲעִמין  ַאּתּון  ִדי  ֻּתְרֲעמּוְתכֹון  ָית  ְיָי  ֳקָדם  ְּבִדְׁשִמיַען  ְלִמְסַּבע 

ַדְיָי: ֵמיְמָרא  ַעל  ֶאָלֵהן  ֻּתְרֲעמּוְתכֹון  ֲעָלָנא  ָלא  ָמא  ְוַנְחָנא 

)ט( ַוֲאַמר מֶׁשה ְלַאֲהֹרן ֱאַמר ְלָכל ְּכִנְׁשָּתא ִדְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם ְיָי 
ֲאֵרי ְׁשִמיַען ֳקָדמֹוִהי ָית ֻּתְרֲעמּוְתכֹון:

)י( ַוֲהָוה ַּכד ַמִליל ַאֲהֹרן ִעם ָּכל ְּכִנְׁשָּתא ִדְבֵני ִיְׂשָרֵאּל ְוִאְתְּפִניּו ְלַמְדְּבָרא 
ְוָהא ְיָקָרא ַדְיָי ִאְתְגִלי ַּבֲעָנָנא:

)יא( ּוַמֵליל ְיָי ִעם מֶׁשה ְלֵמיָמר:

ֵּבין  ְלֵמיַמר  ִעְמהֹון  ַמֵליל  ִיְּׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֻּתְרֲעַמת  ָית  ֳקָדַמי  ְׁשִמיַע  )יב( 
ְיָי  ֲאָנא  ֲאֵרי  ְוִתְדעּון  ַלְחָמא  ִּתְׂשְּבעּון  ּוְבַצְפָרא  ִּבְסָרא  ֵּתיְכּלּון  ִׁשְמַׁשָיא 

ֱאָלָהכֹון:

)יג( ַוֲהָוה ְבַרְמָׁשא ּוְסֵליַקת ְסָליו ַוֲחַפת ָית ַמְׁשִריָתא ּוְבַצְפָרא ֲהַות ְנָחַתת 
ַטָלא ְסחֹור ְסחֹור ְלַמְׁשִריָתא:

)יד( ּוְסֵליַקת ְנָחַתת ַטָלא ְוָהא ַעל ַאֵּפי ַמְדְּבָרא ַדְעַדק ְמַקַלף ַדְעַדק ְּכִגיר 
ִּכְגִליָדא ַעל ַאְרָעא:

)טו( ַוֲחזֹו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאָמרּו ְגַבר ַלֲאחּוִהי ַמָנא הּוא ֲאֵרי ָלא ְיָדעּו ָמא הּוא 
ַוֲאַמר מֶׁשה ְלהֹון הּוא ַלְחָמא ִדי ְיַהב ְיָי ְלכֹון ְלֵמיַכל:

ֻעְמָרא  ֵמיְכֵלּה  ְלפּום  ְגַבר  ִמֵנּה  ְלקּוטּו  ְיָי  ַפֵקיד  ִדי  ִּפְתָגָמא  ֵדין  )טז( 
ִּתְסבּון: ְבַמְׁשְּכֵנּה  ְלִדי  ְגַבר  ַנְפָׁשֵתיכֹון  ִמְנַין  ְלֻגְלַגְלָּתא 

)יז( ַוַעָבדּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלָקטּו ְדַאְסֵגי ּוְדַאְזֵער:

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

)יט( ַוֲאַמר מֶׁשה ְלהֹון ֱאַנׁש ָלא ַיְׁשַאר ִמֵנּה ַעד ַצְפָרא:

)כ( ְוָלא ַקִּבילּו ִמן מֶׁשה ְוַאְׁשָארּו ֻגְבַרָיא ִמֵנה ַעד ַצְפָרא ּוְרֵחׁש ִריֲחָׁשא 
ּוְסִרי ּוְרַגז ֲעֵליהֹון מֶׁשה:

)כא( ּוְלָקטּו ָיֵתּה ִּבְצַפר ִּבְצָפר ְגַבר ְלפּום ֵמיְכֵלּה ּוָמא ְדִמְׁשָּתַאר ִמֵנּה ַעל 
ַאֵּפי ַחְקָלא ַּכד ֲחָמא ֲעלֹוִהי ִׁשְמָׁשא ָּפָׁשר:

)כב( ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ְׁשִתיָתָאה ְלָקטּו ַלְחָמא ַעל ַחד ְּתֵרין ְּתֵרין ֻעְמִרין ְלָחד 
ַוֲאתֹו ָּכל ַרְבְרֵבי ְכִנְׁשָּתא ְוַחִויאּו ְלמֶׁשה:

)כג( ַוֲאַמר ְלהֹון הּוא ִדי ַמִליל ְיָי ְׁשָבָתא ְׁשַבת קּוְדָׁשא ֳקָדם ְיָי ְמָחר ָית 
ִדי ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלֵמָפא ֲאפֹו ְוָית ִדי ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלַבָׁשָלא ַּבִׁשילּו ְוָית ָּכל 

מֹוָתָרא ַאְצָנעּו ְלכֹון ְלַמְּטַרת ַעד ַצְפָרא:

ָלא  ְוִריֲחָׁשא  ְסִרי  ְוָלא  ְדַפִקיד מֶׁשה  ְּכָמא  ַצְפָרא  ַעד  ָיֵתּה  ְוַאְצָנעּו  )כד( 
ֵבּה: ֲהָוה 

)כה( ַוֲאַמר מֶׁשה ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי ַׁשְּבָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם ְיָי יֹוָמא ֵדין 
ָלא ַתְׁשְּכֻחֵנּה ְּבַחְקָלא:

)כו( ִׁשָּתא יֹוִמין ִּתְלְקֻטֵנּה ּוְביֹוָמא ְׁשִביָעָאה ַׁשְּבָתא ָלא ְיֵהי ֵבּה:

)כז( ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה ְנָפקּו ִמן ַעָמא ְלִמְלָקּט ְוָלא ַאְׁשָּכחּו:

)כח( ַוֲאַמר ְיָי ְלמֶׁשה ַעד ֵאיָמַתי ַאּתּון ְמָסְרִבין ְלִמַטר ִּפקּוַדי ְואֹוָרָיַתי:

)כט( ֲחזֹו ֲאֵרי ְיָי ְיַהב ְלכֹון ַׁשְּבָתא ַעל ֵּכן הּוא ָיֵהב ְלכֹון ְּביֹוָמא ְׁשִתיָתָאה 
ְּביֹוָמא  ֵמַאְתֵרּה  ֲאַנׁש  ִיּפֹוק  ָלא  ְּתחֹותֹוִהי  ֲאַנׁש  ִּתיבּו  יֹוִמין  ְּתֵרין  ְלֵחם 

ְׁשִביָעָאה:

)ל( ְוָנחּו ַעָמא ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה:

ְוַטְעֵמה  ִחָור  ִגָדא  ְזַרע  ְּכַבר  ְוהּוא  ָמן  ְׁשֵמּה  ָית  ִיְׂשָרֵאל  ֵבית  ּוְקרֹו  )לא( 
ִּבְדָבׁש: ְּכִאְסְקֵריָטָון 

ְלַמְטָרא  ִמֵנּה  ֻעְמָרא  ִמֵלי  ְיָי  ַפִקיד  ִדי  ִּפְתָגָמא  ֵדין  מֶׁשה  ַוֲאַמר  )לב( 
ְּבַאָּפקּוִתי  ְּבַמְדְּבָרא  ָיְתכֹון  אֹוָכִלית  ִדי  ַלְחָמא  ָית  ְדֶיְחזּון  ְּבִדיל  ְלָדֵריכֹון 

ְדִמְצָרִים: ֵמַאְרָעא  ָיְתכֹון 

)לג( ַוֲאַמר מֶׁשה ְלַאֲהֹרן ַסב ְצלֹוִחית ֲחָדא ְוַהב ַתָמן ְמֵלי ֻעְמָרא ָמן ְוַאְצַנע 
ָיֵתּה ֳקָדם ְיָי ְלַמְטָרא ְלָדֵריכֹון:

)לד( ְּכָמא ִדי ַפִקיד ְיָי ְלמֶׁשה ְוַאְצְנֵעּה ַאֲהֹרן ֳקָדם ַסֲהדּוָתא ְלַמְטָרא:

ְלַאְרָעא  ְדֵמיֵתיהֹון  ַעד  ְׁשִנין  ַאְרְּבִעין  ַמָנא  ָית  ֲאָכלּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  )לה( 
ִדְכָנַען: ַאְרָעא  ִלְסָיֵפי  ְדָאתֹו  ַעד  ֲאָכלּו  ַמָנא  ָית  ָיְתָבָתא 

)לו( ְוֻעְמָרא ַחד ִמן ַעְסָרא ִּבְתָלת ְסִאין הּוא:

מקרא
ְקטּו֙ ְּדַבר־יֹ֣ום  א ָהָע֤ם ְוָלֽ ִים ְוָיָצ֨ ֶחם ִמן־ַהָּׁשָמ֑ ם ֶל֖ י ַמְמִט֥יר ָלֶכ֛ ה ִהְנִנ֨ )ד( ַוּיֹ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־מֶֹׁש֔

י ִאם־לֹֽא׃ ּנּו ֲהֵיֵלְ֥ך ְּבתֹוָרִת֖ ַען ֲאַנֶּס֛ ְּביֹומֹ֔ו ְלַמ֧

ּו יֹ֥ום׀ יֹֽום׃ )ה( ְוָהָיה֙ ַּבּיֹ֣ום ַהִּׁשִּׁש֔י ְוֵהִכ֖ינּו ֵא֣ת ֲאֶׁשר־ָיִב֑יאּו ְוָהָי֣ה ִמְׁשֶנ֔ה ַע֥ל ֲאֶׁשֽר־ִיְלְקט֖

ֵמֶאֶ֥רץ  ֶאְתֶכ֖ם  הֹוִצ֥יא  ה  ְיהָו֛ ִּכ֧י  ם  יַדְעֶּת֕ ִוֽ ֶעֶ֕רב  ל  ִיְׂשָרֵא֑ ֶאֽל־ָּכל־ְּבֵנ֖י  ְוַאֲהרֹ֔ן  ַוּיֹ֤אֶמר מֶֹׁשה֙  )ו( 
ִים׃ ִמְצָרֽ

ַתִּל֖ינּו  י  ִּכ֥ ה  ָמ֔ ְוַנְ֣חנּו  ַעל־ְיהָו֑ה  ם  ֶאת־ְּתֻלּנֵֹתיֶכ֖ ְּבָׁשְמעֹ֥ו  ְיהָו֔ה  ֹוד  ֶאת־ְּכב֣ ּוְרִאיֶתם֙  ּובֶֹ֗קר  )ז( 
ינּו׃ ָעֵלֽ

ַע ְיהָוה֙ ֶאת־ ֶקר֙ ִלְׂשּבַֹ֔ע ִּבְׁשמֹ֤ ת ְיהָוה֩ ָלֶכ֨ם ָּבֶעֶ֜רב ָּבָׂש֣ר ֶלֱאכֹ֗ל ְוֶלֶ֤חם ַּבּבֹ֙ )ח( ַוּיֹ֣אֶמר מֶֹׁש֗ה ְּבֵת֣
ם ִּכ֥י ַעל־ְיהָוֽה׃ ם ָעָל֑יו ְוַנְ֣חנּו ָמ֔ה לֹא־ָעֵל֥ינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכ֖ ְּתֻלּנֵֹ֣תיֶכ֔ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ם ַמִּליִנ֖

י ָׁשַמ֔ע ֵא֖ת  ה ִּכ֣ י ְיהָו֑ )ט( ַוּיֹ֤אֶמר מֶֹׁשה֙ ֶאֽל־ַאֲהרֹ֔ן ֱאמֹ֗ר ֶאֽל־ָּכל־ֲעַדת֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ל ִקְרבּ֖ו ִלְפֵנ֣
ם׃ ֵתיֶכֽ ְּתֻלּנֹ

ֹוד ְיהָו֔ה ִנְרָא֖ה  ר ְוִהֵּנה֙ ְּכב֣ ַוִּיְפנּ֖ו ֶאל־ַהִּמְדָּב֑ ת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֔ל  י ְּכַדֵּב֤ר ַאֲהרֹן֙ ֶאל־ָּכל־ֲעַד֣ ַוְיִה֗ )י( 
ן׃ ֶּבָעָנֽ

)יא( ַוְיַדֵּב֥ר ְיהָו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֥ה ֵּלאמֹֽר׃

ֶקר  ר ֵּב֤ין ָהַֽעְרַּבִ֙ים֙ ּתֹאְכלּ֣ו ָבָׂש֔ר ּוַבּבֹ֖ י ִיְׂשָרֵאל֒ ַּדֵּב֨ר ֲאֵלֶה֜ם ֵלאמֹ֗ )יב( ָׁשַמְ֗עִּתי ֶאת־ְּתלּוּנֹת֮ ְּבֵנ֣
ה ֱאלֵֹהיֶכֽם׃ י ֲאִנ֥י ְיהָו֖ יַדְעֶּת֕ם ִּכ֛ ֶחם ִוֽ ִּתְׂשְּבעּו־ָל֑

ְיָת֙ה ִׁשְכַב֣ת ַהַּט֔ל ָסִב֖יב ַלַּֽמֲחֶנֽה׃ )יג( ַוְיִה֣י ָבֶעֶ֔רב ַוַּתַ֣על ַהְּׂשָל֔ו ַוְּתַכ֖ס ֶאת־ַהַּֽמֲחֶנ֑ה ּוַבּבֶֹ֗קר ָהֽ

)יד( ַוַּתַ֖על ִׁשְכַב֣ת ַהָּט֑ל ְוִהֵּנ֞ה ַעל־ְּפֵנ֤י ַהִּמְדָּבר֙ ַּד֣ק ְמֻחְסָּפ֔ס ַּד֥ק ַּכְּכפֹ֖ר ַעל־ָהָאֶֽרץ׃

ּוא ַוּיֹ֤אֶמר מֶֹׁשה֙  ן הּ֔וא ִּכ֛י לֹ֥א ָיְדעּ֖ו ַמה־ה֑ ּו ִא֤יׁש ֶאל־ָאִחיו֙ ָמ֣ )טו( ַוִּיְראּ֣ו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֗ל ַוּיֹ֨אְמר֜
ר ָנַת֧ן ְיהָו֛ה ָלֶכ֖ם ְלָאְכָלֽה׃ ֶחם ֲאֶׁש֨ ֲאֵלֶה֔ם הּ֣וא ַהֶּל֔

י ָאְכלֹ֑ו עֶֹ֣מר ַלֻּגְלּגֶֹ֗לת ִמְסַּפר֙ ַנְפׁשֵֹ֣תיֶכ֔ם  יׁש ְלִפ֣ ה ְיהָו֔ה ִלְקטּ֣ו ִמֶּמּ֔נּו ִא֖ ר ִצָּו֣ )טז( ֶז֤ה ַהָּדָבר֙ ֲאֶׁש֣
ֹו ִּתָּקֽחּו׃ ִא֛יׁש ַלֲאֶׁש֥ר ְּבָאֳהל֖

ִּיְלְקטּ֔ו ַהַּמְרֶּב֖ה ְוַהַּמְמִעֽיט׃ )יז( ַוַּיֲעׂשּו־ֵכ֖ן ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ַוֽ

)יח( ַוָּימֹּ֣דּו ָבעֶֹ֔מר ְולֹ֤א ֶהְעִּדיף֙ ַהַּמְרֶּב֔ה ְוַהַּמְמִע֖יט לֹ֣א ֶהְחִס֑יר ִא֥יׁש ְלִפֽי־ָאְכלֹ֖ו ָלָקֽטּו׃

ֶקר׃ )יט( ַוּיֹ֥אֶמר מֶֹׁש֖ה ֲאֵלֶה֑ם ִא֕יׁש ַאל־יֹוֵת֥ר ִמֶּמּ֖נּו ַעד־ּבֹֽ

ׁש ַוִּיְקצֹ֥ף ֲעֵלֶה֖ם  ים ַוִּיְבַא֑ ֶקר ַוָּיֻ֥רם ּתֹוָלִע֖ ּו ֶאל־מֶֹׁש֗ה ַוּיֹוִת֨רּו ֲאָנִׁש֤ים ִמֶּמּ֙נּו֙ ַעד־ּבֹ֔ )כ( ְולֹא־ָׁשְמע֣
ה׃ ֶׁשֽ מֹ

ֶמׁש ְוָנָמֽס׃ )כא( ַוִּיְלְקטּ֤ו אֹתֹו֙ ַּבּבֶֹ֣קר ַּבּבֶֹ֔קר ִא֖יׁש ְּכִפ֣י ָאְכלֹ֑ו ְוַח֥ם ַהֶּׁש֖

י ָהֵֽעָד֔ה ַוַּיִּג֖ידּו  ד ַוָּיבֹ֙אּו֙ ָּכל־ְנִׂשיֵא֣ ֶמר ָלֶאָח֑ י ָהעֹ֖ ה ְׁשֵנ֥ ּו ֶלֶ֙חם֙ ִמְׁשֶנ֔ ֹום ַהִּׁשִּׁש֗י ָלְֽקט֥ י׀ ַּבּי֣ )כב( ַוְיִה֣
ְלמֶֹׁשֽה׃

ת ֲאֶׁשר־ּתֹאפּ֞ו  ר ֵא֣ ה ָמָח֑ ֶדׁש ַלֽיהָו֖ ר ְיהָו֔ה ַׁשָּבתֹ֧ון ַׁשַּבת־קֹ֛ ר ִּדֶּב֣ )כג( ַוּיֹ֣אֶמר ֲאֵלֶה֗ם הּ֚וא ֲאֶׁש֣
ֶקר׃ ֶרת ַעד־ַהּבֹֽ ף ַהִּנ֧יחּו ָלֶכ֛ם ְלִמְׁשֶמ֖ ת ֲאֶׁשֽר־ְּתַבְּׁשלּו֙ ַּבֵּׁש֔לּו ְוֵאת֙ ָּכל־ָה֣עֵֹד֔ ְוֵא֤ ּו  ֵאפ֗

)כד( ַוַּיִּנ֤יחּו אֹתֹו֙ ַעד־ַהּבֶֹ֔קר ַּכֲאֶׁש֖ר ִצָּו֣ה מֶֹׁש֑ה ְולֹ֣א ִהְבִא֔יׁש ְוִרָּמ֖ה לֹא־ָהְ֥יָתה ּבֹֽו׃

הּו ַהּיֹ֔ום ִּכֽי־ַׁשָּב֥ת ַהּיֹ֖ום ַליהָו֑ה ַהּיֹ֕ום לֹ֥א ִתְמָצֻא֖הּו ַּבָּׂשֶדֽה׃ )כה( ַוּיֹ֤אֶמר מֶֹׁשה֙ ִאְכֻל֣

)כו( ֵׁשֶׁ֥שת ָיִמ֖ים ִּתְלְקֻט֑הּו ּוַבּיֹ֧ום ַהְּׁשִביִע֛י ַׁשָּב֖ת לֹ֥א ִיְֽהֶיה־ּבֹֽו׃

)כז( ַוְֽיִהי֙ ַּבּיֹ֣ום ַהְּׁשִביִע֔י ָיְצאּ֥ו ִמן־ָהָע֖ם ִלְלקֹ֑ט ְולֹ֖א ָמָצֽאּו׃

ר ִמְצוֹ ַת֖י ְותֹורָֹתֽי׃ )כח( ַוּיֹ֥אֶמר ְיהָו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֑ה ַעד־ָאָ֙נה֙ ֵמַֽאְנֶּת֔ם ִלְׁשמֹ֥

ּו׀ ִא֣יׁש  ִים ְׁשב֣ ֶחם יֹוָמ֑ י ֶל֣ ֹום ַהִּׁשִּׁש֖ ם ַּבּי֥ ּוא נֵֹת֥ן ָלֶכ֛ )כט( ְראּ֗ו ִּכֽי־ְיהָוה֮ ָנַת֣ן ָלֶכ֣ם ַהַּׁשָּבת֒ ַעל־ֵּכ֠ן ה֣
ֹו ַּבּיֹ֥ום ַהְּׁשִביִעֽי׃ יׁש ִמְּמקֹמ֖ ֵצא ִא֛ ַּתְחָּת֗יו ַאל־ֵי֥

)ל( ַוִּיְׁשְּבתּ֥ו ָהָע֖ם ַּבּיֹ֥ום ַהְּׁשִבִעֽי׃

)לא( ַוִּיְקְראּ֧ו ֵבֽית־ִיְׂשָרֵא֛ל ֶאת־ְׁשמֹ֖ו ָמ֑ן ְוהּ֗וא ְּכֶזַ֤רע ַּגד֙ ָלָב֔ן ְוַטְעמֹ֖ו ְּכַצִּפיִח֥ת ִּבְדָבֽׁש׃

ֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכ֑ם ְלַמַ֣ען׀  ֶמר֙ ִמֶּמּ֔נּו ְלִמְׁשֶמ֖ א ָהעֹ֙ ה ְמלֹ֤ ה ְיהָו֔ ה ַהָּדָבר֙ ֲאֶׁש֣ר ִצָּו֣ ה ֶז֤ אֶמר מֶֹׁש֗ )לב( ַוּיֹ֣
ִים׃ י ֶאְתֶכ֖ם ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ ִיְראּ֣ו ֶאת־ַהֶּלֶ֗חם ֲאֶׁש֨ר ֶהֱאַכְ֤לִּתי ֶאְתֶכם֙ ַּבִּמְדָּב֔ר ְּבהֹוִציִא֥

ִלְפֵנ֣י  ְוַהַּנ֤ח אֹתֹו֙  ן  ֶמר ָמ֑ ָּמה ְמלֹֽא־ָהעֹ֖ ְוֶתן־ָׁש֥ ַאַח֔ת  ִצְנֶצֶ֣נת  ַק֚ח  ן  ֶאֽל־ַאֲהרֹ֗ ה  ַוּיֹ֨אֶמר מֶֹׁש֜ )לג( 
ְלדֹרֵֹתיֶכֽם׃ ֶרת  ְלִמְׁשֶמ֖ ְיהָו֔ה 

)לד( ַּכֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהָו֖ה ֶאל־מֶֹׁש֑ה ַוַּיִּניֵח֧הּו ַאֲהרֹ֛ן ִלְפֵנ֥י ָהֵעֻד֖ת ְלִמְׁשָמֶֽרת׃

ֶרץ נֹוָׁשֶ֑בת ֶאת־ַהָּמן֙ ָאְֽכלּ֔ו  ים ָׁשָנ֔ה ַעד־ּבָֹא֖ם ֶאל־ֶא֣ ל ָאְֽכלּ֤ו ֶאת־ַהָּמן֙ ַאְרָּבִע֣ )לה( ּוְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗
ה ֶאֶ֥רץ ְּכָנַֽען׃ ַעד־ּבָֹא֕ם ֶאל־ְקֵצ֖

)לו( ְוָהעֶֹ֕מר ֲעִׂשִר֥ית ָהֵאיָפ֖ה הּֽוא׃


