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הפרנסה לא יאמר בשבת.

ְרָנָסה  ְזִמין פַּ תַּ ָפֶניָך ְיי ֱאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו שֶׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ
ְכָלָלם.  י ֵביִתי בִּ ית ִיְשָׂרֵאל ּוַפְרָנָסִתי ּוַפְרָנַסת ַאְנשֵׁ ָך בֵּ ְלָכל ַעמְּ
ֵדי  כְּ ִאּסּור  בְּ ְולֹא  ר  ֶהתֵּ בְּ ִבּזּוי  בְּ ְולֹא  ָכבֹוד  בְּ ַצַער  בְּ ְולֹא  ַנַחת  בְּ
ַזְנתָּ ַלֲאבֹוֵתינו  מו שֶׁ ּנּוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדֶתָך ְוִלְלמֹוד ּתֹוָרֶתָך כְּ שֶׁ
ִהְנִני  ה  משֶׁ ֶאל  ְיָי  אֶמר  ַוֹיּ ַוֲעָרָבה:  ִציָּה  ֶאֶרץ  בְּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ ָמן 
יֹום  ַבר  דְּ ְוָלְקטּו  ָהָעם  ְוָיָצא  ָמִים  ַהשָּׁ ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר 
י  שִּׁ ּיֹום ַהשִּׁ תֹוָרִתי ִאם לֹא: ְוָהָיה בַּ ּנּו ֲהֵיֵלְך בְּ יֹומוֹ ְלַמַען ֲאַנסֶּ בְּ
ר ִיְלְקטּו יֹום יֹום: ֶנה ַעל ֲאשֶׁ ר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמשְׁ ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאשֶׁ

ְיָי  י  כִּ ם  ִויַדְעתֶּ ֶעֶרב  ִיְשָׂרֵאל  ֵני  בְּ ל  כָּ ֶאל  ְוַאֲהרֹן  ה  משֶׁ אֶמר  ַוֹיּ
ְיָי  בֹוד  כְּ ֶאת  ּוְרִאיֶתם  ּובֶֹקר  ִמְצָרִים:  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוִציא 
אֶמר  ינו ָעֵלינּו: ַוֹיּ י ַתלִּ ֵתיֶכם ַעל ְיי ְוַנְחנּו ָמה כִּ ֻלנֹּ ְמעוֹ ֶאת תְּ שָׁ בְּ
ַע  ִלשְׂבֹּ ֶקר  בֹּ בַּ ְוֶלֶחם  ֶלֱאכֹל  ָשׂר  בָּ ֶעֶרב  בָּ ָלֶכם  ְיָי  ֵתת  בְּ ה  משֶׁ
יִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה לֹא  ם ַמלִּ ר ַאתֶּ ֵתיֶכם ֲאשֶׁ ֻלנֹּ מַֹע ְיָי ֶאת תְּ שְׁ בִּ
ל  ה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל כָּ אֶמר משֶׁ י ַעל ְיי: ַוֹיּ ֵתיֶכם כִּ ָעֵלינּו ְתֻלנֹּ
ֵתיֶכם: ַוְיִהי  ֻלנֹּ ַמע ֵאת תְּ י שָׁ ֵני ִיְשָׂרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיָי כִּ ֲעַדת בְּ
ה  ר ְוִהנֵּ ְדבָּ ְפנּו ֶאל ַהמִּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ַויִּ ל ֲעַדת בְּ ר ַאֲהרֹן ֶאל כָּ ַדבֵּ כְּ
ֶאת  י  ַמְעתִּ שָׁ אמֹר:  לֵּ ה  משֶׁ ֶאל  ְיָי  ר  ַוְיַדבֵּ ָעָנן:  בֶּ ִנְרָאה  ְיָי  בֹוד  כְּ
אְכלּו  תֹּ ִים  ָהַעְרבַּ ין  בֵּ ֵלאמֹר  ֲאֵלֶהם  ר  בֵּ דַּ ִיְשָׂרֵאל  ֵני  בְּ לּונֹּת  תְּ
ַוְיִהי  ֱאלֵֹהיֶכם:  ְיָי  ֲאִני  י  כִּ ם  ִויַדְעתֶּ ָלֶחם  עּו  שְׂבְּ תִּ ֶקר  ּוַבבֹּ ָבָשׂר 
ְכַבת  שִׁ ָהְיָתה  ֶקר  ּוַבבֹּ ֲחֶנה  ַהמַּ ֶאת  ַכס  ַותְּ ָׂלו  ַהשְּ ַעל  ַותַּ ָבֶעֶרב 

ּנּו  ִממֶּ ָהעֶֹמר  ְמלֹא  ְיָי  ה  ִצוָּ ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ ֶזה  ה  משֶׁ אֶמר  ַוֹיּ
י  ֶהֱאַכְלתִּ ר  ֲאשֶׁ ֶחם  ַהלֶּ ֶאת  ִיְראּו  ְלַמַען  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ֶמֶרת  ְלִמשְׁ
ה  אֶמר משֶׁ הֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוֹיּ ר בְּ ְדבָּ מִּ ֶאְתֶכם בַּ
ח  ְוַהנַּ ָמן  ָהעֶֹמר  ְמלֹא  ה  מָּ שָׁ ְוֶתן  ַאַחת  ִצְנֶצֶנת  ַקח  ַאֲהרֹן  ֶאל 
ה  משֶׁ ֶאל  ְיָי  ה  ִצוָּ ֲאשֶׁר  כַּ ְלדֹרֵֹתיֶכם:  ֶמֶרת  ְלִמשְׁ ְיָי  ִלְפֵני  אֹתוֹ 
ָמֶרת: ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָאְכלּו ֶאת  יֵחהּו ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמשְׁ נִּ ַויַּ
ן ָאְכלּו  ֶבת ֶאת ַהמָּ ָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹושָׁ ָנה ַעד בֹּ ִעים שָׁ ן ַאְרבָּ ַהמָּ

ָנַען: ְוָהעֶֹמר ֲעִשִׂרית ָהֵאיָפה הּוא: ָאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ כְּ ַעד בֹּ

תרגום אונקלוס

קּון  ַמיָּא ְוִיפְּ ה ָהא ֲאָנא ָמֵחית ְלכוֹן ַלְחָמא ִמן שְׁ ַוֲאַמר ְיי ְלמֹשֶׁ
ַהְיָהכּון  ּנּון  ֲאַנסִּ דַּ ִדיל  בְּ יֹוֵמיּה  בְּ יֹום  ם  ְתגַּ פִּ ְוִיְלְקטּון  א  ַעמָּ
ַיְיתּון  דְּ ָית  נּון  ִויַתקְּ ִתיָתָאה  שְׁ יֹוָמא  בְּ ִויֵהי  ָלא:  ִאם  אֹוַרְיִתי  בְּ
ְוַאֲהרֹן  ה  מֹשֶׁ ַוֲאַמר  יֹום:  יֹום  ִיְלְקטּון  דְּ ַעל  ֵרין  תְּ ַחד  ַעל  ִויֵהי 
יק ָיְתכוֹן ֵמַאְרָעא  עּון ֲאֵרי ְיי ַאפֵּ א ְוִתדְּ ַרְמשָׁ ֵני ִיְשָׂרֵאל בְּ ְלָכל בְּ
ִמיַע (ֳקָדמֹוִהי)  ד שְׁ ְדִמְצָרִים: ּוְבַצְפָרא ְוֶתֱחזּון ָית ְיָקָרא ַדְיי כַּ
ַאְתַרַעְמּתּון  ֲאֵרי  ָמה  ְוַנְחָנא  ַדְיי  ֵמיְמָרא  ַעל  ְרֲעמּוְתכוֹן  תֻּ ָית 
ְלֵמיַכל  ְסָרא  בִּ א  ַרְמשָׁ בְּ ְלכוֹן  ְיי  ן  ְדִיתַּ בִּ ה  מֹשֶׁ ַוֲאַמר  ֲעָלָנא: 
ְרֲעמּוְתכוֹן  תֻּ ָית  ְיי  ֳקָדם  ִמיַען  ִדשְׁ בְּ ע  ְלִמְסבַּ ַצְפָרא  בְּ ְוַלְחָמא 
ְרֲעמּוְתכוֹן  תֻּ ֲעָלָנא  ָלא  ָמא  ְוַנְחָנא  ֲעלֹוִהי  ִמְתַרֲעִמין  ַאּתּון  י  דִּ
א  תָּ ִנשְׁ ה ְלַאֲהרֹן ֱאַמר ְלָכל כְּ ֵהן ַעל ֵמיְמָרא ַדְיי: ַוֲאַמר מֹשֶׁ ֶאלָּ
ָית  ֳקָדמֹוִהי  ִמיַען  שְׁ ֲאֵרי  ְיי  וֳקָדם  ְקִריב  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  דִּ
ִדְבֵני  א  תָּ ִנשְׁ כְּ ל  כָּ ִעם  ַאֲהרֹן  יל  ַמלִּ ד  כַּ ַוֲהָוה  ְרֲעמּוְתכוֹן:  תֻּ

ר  ְדבָּ ֵני ַהמִּ ה ַעל פְּ ל ְוִהנֵּ ְכַבת ַהטָּ ַעל שִׁ ֲחֶנה: ַותַּ ל ָסִביב ַלמַּ ַהטָּ
אְמרּו  ְראּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ַוֹיּ פֹר ַעל ָהָאֶרץ: ַויִּ כְּ ק כַּ ס דַּ ק ְמֻחְספָּ דַּ
ה  משֶׁ אֶמר  ַוֹיּ הּוא  ַמה  ָיְדעּו  לֹא  י  כִּ הּוא  ָמן  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש 
ר  ָבר ֲאשֶׁ ר ָנַתן ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה: ֶזה ַהדָּ ֶחם ֲאשֶׁ ֲאֵלֶהם הּוא ַהלֶּ
ר  ִמְספַּ ֶלת  ְלגֹּ ַלגֻּ עֶֹמר  ָאְכלוֹ  ְלִפי  ִאיׁש  ּנּו  ִממֶּ ִלְקטּו  ְיָי  ה  ִצוָּ
ֵני ִיְשָׂרֵאל  ֲעשּׂו ֵכן בְּ חו: ַויַּ קָּ תִּ ָאֳהלוֹ  ר בְּ ֵת יֶכם ִאיׁש ַלֲאשֶׁ ַנְפשֹׁ
ה  ְרבֶּ יף ַהמַּ מֹּדּו ָבעֶֹמר ְולֹא ֶהְעדִּ ְמִעיט: ַויָּ ה ְוַהמַּ ְרבֶּ ְלְקטּו ַהמַּ ַויִּ
ה  משֶׁ אֶמר  ַוֹיּ ָלָקטו:  ָאְכלוֹ  ְלִפי  ִאיׁש  ֶהְחִסיר  לֹא  ְמִעיט  ְוַהמַּ
ה  משֶׁ ֶאל  ְמעּו  שָׁ ְולֹא  ֶקר:  בֹּ ַעד  ּנּו  ִממֶּ יֹוֵתר  ַאל  ִאיׁש  ֲאֵלֶהם 
ְקצֹף  ַויִּ ְבַאׁש  ַויִּ ּתֹוָלִעים  ֻרם  ַויָּ ֶקר  בֹּ ַעד  ּנּו  ִממֶּ ים  ֲאָנשִׁ ַוּיֹוִתרּו 
ִפי ָאְכלוֹ ְוַחם  ֶקר ִאיׁש כְּ בֹּ ֶקר בַּ בֹּ בַּ ְלְקטּו אֹתוֹ  ה: ַויִּ ֲעֵלֶהם משֶׁ
ֵני  שְׁ ֶנה  ִמשְׁ ֶלֶחם  ָלְקטּו  י  שִּׁ ַהשִּׁ ּיֹום  בַּ ַוְיִהי  ְוָנָמס:  ֶמׁש  ַהשֶּׁ
אֶמר  ַוֹיּ ה:  ְלמשֶׁ ידּו  גִּ ַויַּ ָהֵעָדה  ְנִשׂיֵאי  ל  כָּ בֹאּו  ַויָּ ָלֶאָחד  ָהעֶֹמר 
ֵאת  ָמָחר  ַלְיי  קֶֹדׁש  ת  בַּ שַׁ תוֹן  בָּ שַׁ ְיָי  ר  בֶּ דִּ ר  ֲאשֶׁ הּוא  ֲאֵלֶהם 
ָהעֵֹדף  ל  כָּ ְוֵאת  לּו  שֵּׁ בַּ לּו  ַבשְּׁ תְּ ר  ֲאשֶׁ ְוֵאת  ֵאפּו  אפּו  תֹּ ר  ֲאשֶׁ
ֶקר  ַהבֹּ ַעד  אֹתוֹ  יחּו  נִּ ַויַּ ֶקר:  ַהבֹּ ַעד  ֶמֶרת  ְלִמשְׁ ָלֶכם  יחּו  ַהנִּ
אֶמר  ַוֹיּ ּבו:  ָהְיָתה  לֹא  ה  ְוִרמָּ ִהְבִאיׁש  ְולֹא  ה  משֶׁ ה  ִצוָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
ִתְמָצֻאהּו  לֹא  ַהּיֹום  ַלְיי  ַהּיֹום  ת  בָּ שַׁ י  כִּ ַהּיֹום  ִאְכֻלהּו  ה  משֶׁ
ת לֹא ִיְהֶיה  בָּ ִביִעי שַׁ ְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהשְּׁ שֶָּׂדה: שֵׁשֶׁת ָיִמים תִּ בַּ
ָמָצאּו:  ְולֹא  ִלְלקֹט  ָהָעם  ִמן  ָיְצאּו  ִביִעי  ַהשְּׁ ּיֹום  בַּ ַוְיִהי  ּבו: 
מֹר ִמְצֹוַתי ְותורָֹתי:  ם ִלשְׁ ה ַעד ָאָנה ֵמַאְנתֶּ אֶמר ְיָי ֶאל משֶׁ ַוֹיּ
י  שִּׁ ּיֹום ַהשִּׁ ן הּוא נֵֹתן ָלֶכם בַּ ת ַעל כֵּ בָּ י ְיָי ָנַתן ָלֶכם ַהשַּׁ ְראּו כִּ
ּיֹום  בַּ קֹמוֹ  ִממְּ ִאיׁש  ֵיֵצא  ַאל  יו  ְחתָּ תַּ ִאיׁש  בּו  שְׁ יֹוָמִים  ֶלֶחם 
ִיְשָׂרֵאל  ֵבית  ְקְראּו  ַויִּ ִבִעי:  ַהשְּׁ ּיֹום  בַּ ָהָעם  תּו  ַוִישְׁבְּ ִביִעי:  ַהשְּׁ
ְדָבׁש:  בִּ יִחת  ַצפִּ כְּ ְוַטְעמוֹ  ָלָבן  ד  גַּ ֶזַרע  כְּ ְוהּוא  ָמן  מוֹ  שְׁ ֶאת 



ֲעָנָנא:  בַּ ִלי  ִאְתגְּ ַדְיי  ְיָקָרא  ְוָהא  ָרא  ְלַמְדבְּ ִנּיו  ְוִאְתפְּ ִיְשָׂרֵאל 
ֵני  בְּ ְרֲעַמת  תֻּ ָית  ֳקָדַמי  ִמיַע  שְׁ ְלֵמיָמר:  ה  מֹשֶׁ ִעם  ְיי  יל  ּוַמלִּ
ְסָרא  בִּ יְכלּון  תֵּ יָּא  ְמשַׁ שִׁ ין  בֵּ ְלֵמיַמר  הוֹן  ִעמְּ יל  ַמלֵּ ִיְשָׂרֵאל 
עּון ֲאֵרי ֲאָנא ְיי ֱאָלָהכוֹן: ַוֲהָוה  עּון ַלְחָמא ְוִתדְּ שְׂבְּ ּוְבַצְפָרא תִּ
ֲהַות  ּוְבַצְפָרא  ִריָתא  ַמשְׁ ָית  ַוֲחַפת  ְסָליו  ּוְסֵליַקת  א  ְבַרְמשָׁ
א  ַטלָּ ְנָחַתת  ּוְסֵליַקת  ִריָתא:  ְלַמשְׁ ְסחֹור  ְסחֹור  א  ַטלָּ ְנָחַתת 
ַעל  ְגִליָדא  כִּ ִגיר  כְּ ק  ְעדַּ דַּ ף  ְמַקלַּ ק  ְעדַּ דַּ ָרא  ַמְדבְּ י  ַאפֵּ ַעל  ְוָהא 
ֲאֵרי  הּוא  א  ַמנָּ ַלֲאחּוִהי  ַבר  וגְּ ַוֲאָמר  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ַוֲחזו  ַאְרָעא: 
יַהב ְיי ְלכוֹן  ה ְלהוֹן הּוא ַלְחָמא דִּ ָלא ְיָדעו ָמה הּוא ַוֲאַמר מֹשֶׁ
ְלפּום  ַבר  גְּ יּה  ִמנֵּ ְלקּוטו  ְיי  יד  ַפקִּ י  דִּ ָמא  ְתגָּ פִּ ין  דֵּ ְלֵמיָכל: 
ֵניּה  כְּ ַבר ְלִדי ְבַמשְׁ ֵתיכוֹן גְּ א ִמְנַין ַנְפשָׁ ְלתָּ ֵמיְכֵליּה ֻעְמָרא ְלֻגְלגַּ
ּוְכלו  ּוְדַאְזֵער:  י  ַאְסגֵּ דְּ ּוְלָקטו  ִיְשָׂרֵאל  ֵני  בְּ ֵכן  ַוֲעָבדו  בּון:  סְּ תִּ
ְלפּום  ַבר  גְּ יר  ַחסִּ ָלא  ּוְדַאְזֵער  י  ַאְסגֵּ דְּ אֹוַתר  ְוָלא  ְבֻעְמָרא 
ַעד  יּה  ִמנֵּ ַאר  ַישְׁ ָלא  ֱאַנׁש  ְלהוֹן  ה  מֹשֶׁ ַוֲאַמר  ְלָקטו:  ֵמיְכֵליּה 
יּה ַעד ַצְפָרא  ָארו ֻגְבַריָּא ִמנֵּ ה ְוַאשְׁ ילו ִמן מֹשֶׁ ַצְפָרא: ְוָלא ַקבִּ
ְצַפר  בִּ ָיֵתיּה  ּוְלָקטו  ה:  מֹשֶׁ ֲעֵליהוֹן  ּוְרֵגז  ּוְסִרי  א  ִריֲחשָׁ ּוְרֵחׁש 
י  ַאפֵּ ַעל  יּה  ִמנֵּ ַאר  תָּ ְדִמשְׁ ּוָמה  ֵמיְכֵליּה  ְלפּום  ַבר  גְּ ְצָפר  בִּ
יֹוָמא  בְּ ַוֲהָוה  ר:  שָׁ פָּ א  ְמשָׁ שִׁ ֲעלֹוִהי  ֲחָמא  ד  כַּ ַחְקָלא 
ֵרין ֻעְמִרין ְלַחד ְוֲאתו  ֵרין תְּ ִתיָאָתָאה ְלָקטו ַלְחָמא ַעל ַחד תְּ שְׁ
יל ְיי  י ַמלִּ ה: ַוֲאַמר ְלהוֹן הּוא דִּ יא וְלמֹשֶׁ א ְוַחוִּ תָּ ל ַרְבְרֵבי ְכִנשְׁ כָּ
י ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלֵמָפא  א ֳקָדם ְיי ְמָחר ָית דִּ ַבת קּוְדשָׁ ָבָתא שְׁ שְׁ
מֹוָתָרא  ל  כָּ ְוָית  ילו  שִּׁ בַּ ָלא  ְלַבשָּׁ ֲעִתיִדין  ַאּתּון  י  דִּ ְוָית  ֱאפו 
ָמא  ַרת ַעד ַצְפָרא: ְוַאְצָנעו ָיֵתיּה ַעד ַצְפָרא כְּ ַאְצָנעו ְלכוֹן ְלַמטְּ
ה  מֹשֶׁ ַוֲאַמר  ֵביה:  ֲהָוה  ָלא  א  ְוִריֲחשָׁ ְסִרי  ְוָלא  ה  מֹשֶׁ יד  ַפקִּ דִּ

ָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם ְיי יֹוָמא ֵדין ָלא  בְּ ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי שַׁ
ִביָעָאה  יּה ּוְביֹוָמא שְׁ ְלְקֻטנֵּ א יֹוִמין תִּ ַחְקָלא: שִׁתָּ יּה בְּ ֻחנֵּ כְּ ַתשְׁ
א  ַעמָּ ִמן  ְנָפקו  ִביָעָאה  שְׁ יֹוָמא  בְּ ַוֲהָוה  ֵביּה:  ְיֵהי  ָלא  ָתא  בְּ שַׁ
ַאּתּון  ֵאיָמַתי  ַעד  ה  ְלמֹשֶׁ ְיי  ַוֲאַמר  חו:  כָּ ַאשְׁ ְוָלא  ְלִמְלָקט 
ָתא  בְּ ּקּוַדי ְואֹוָרָיָתי: ֲחזו ֲאֵרי ְיי ְיַהב ְלכוֹן שַׁ ר פִּ ְמָסְרִבין ְלִמטַּ
יבו  ֵרין יֹוִמין תִּ ִתיָתָאה ְלֵחם תְּ יֹוָמא שְׁ ן הּוא ָיֵהב ְלכוֹן בְּ ַעל כֵּ
ִביָעָאה:  שְׁ יֹוָמא  בְּ ֵמַאְתֵריּה  ֱאַנׁש  ִיּפֹוק  ָלא  חֹותֹוִהי  תְּ ֱאַנׁש 
ָמן  ֵמיּה  שְׁ ָית  ִיְשָׂרֵאל  ֵבית  ּוְקרו  ִביָעָאה:  שְׁ יֹוָמא  בְּ א  ַעמָּ ְוָנחו 
ְדָבׁש: ַוֲאַמר  ִאְסְקֵריָטָון בִּ ר ְוַטֲעֵמיּה כְּ א ִחוָּ דָּ ַבר ְזַרע גַּ ְוהּוא כְּ
ָרא  ְלַמטְּ יּה  ִמנֵּ ֻעְמָרא  ְמֵלי  ְיי  יד  ַפקִּ י  דִּ ָמא  ְתגָּ פִּ ין  דֵּ ה  מֹשֶׁ
ָרא  ַמְדבְּ י אֹוָכִלית ָיְתכוֹן בְּ ֶיֱחזּון ָית ַלְחָמא דִּ ִדיל דְּ ְלָדֵריכוֹן בְּ
ַסב  ְלַאֲהרֹן  ה  מֹשֶׁ ַוֲאַמר  ְדִמְצָרִים:  ֵמַאְרָעא  ָיְתכוֹן  קּוִתי  ַאפָּ בְּ
ְיי  ֳקָדם  ָיֵתיּה  ְוַאְצַנע  ָמן  ֻעְמָרא  ְמֵלי  ן  מָּ תַּ ְוַהב  ֲחָדא  ְצלֹוִחית 
ַאֲהרֹן  ְוַאְצְנֵעיּה  ה  ְלמֹשֶׁ ְיי  יד  ַפקִּ ִדי  ָמא  כְּ ְלָדֵריכוֹן:  ְלַמְטָרא 
ִעין  א ַאְרבְּ ָרא: ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֲאָכלו ָית ַמנָּ ֳקָדם ַסֲהדּוָתא ְלַמטְּ
ָאתו  א ֲאָכלו ַעד דְּ ֵמיֵתיהוֹן ְלַאְרָעא ָיְתָבָתא ָית ַמנָּ ִנין ַעד דְּ שְׁ
ְתָלת ְסִאין הּוא: ִלְסָיֵפי ַאְרָעא ִדְכָנַען: ְוֻעְמָרא ַחד ִמן ַעְסָרא בִּ

תפילה נאה לומר לאחר אמירת פרשת המן

ַמִים  ַהשָּׁ ֵמי  ּושְׁ ַמִים  ַהשָּׁ ֶאת  ָעִשׂיָת  ה  ַאתָּ ָך  ְלַבדֶּ ְיי  הּוא  ה  ַאתָּ
ְמַחיֶּה  ה  ְוַאתָּ ֶהם  בָּ ר  ֲאשֶׁ ְוָכל  ִמים  ַהיַּ ָעֶליָה  ר  ֲאשֶׁ ְוָכל  ָהָאֶרץ 
ִמיד  דֹולֹות תָּ ים ְוִנְפָלאֹות גְּ ָעִשׂיָת ִנסִּ ה הּוא שֶׁ ם ְוַאתָּ לָּ ֶאת כֻּ
ַמִים  ַהשָּׁ ִמן  ֶלֶחם  ָלֶהם  ִהְמַטְרתָּ  ר  ְדבָּ מִּ בַּ ם  גַּ ֲאבֹוֵתינו  ִעם 

ל  כָּ ָלֶהם  ָנַתתָּ  ְוַגם  ַמִים  ָלֶהם  הֹוֵצאָת  ִמיׁש  ַהַחלָּ ּוִמּצּור 
ים  ָהַרבִּ ַרֲחֶמיָך  בְּ ן  כֵּ ֵמֲעֵליֶהם  ָבְלָתה  לֹא  שְִׂמלֹוָתם  ָצְרֵכיֶהם 
יק ָלנו  ֵלנו ְוַתְספִּ זּוֵננו ּוְתַפְרְנֵסנו ּוְתַכְלכְּ ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים תְּ
ּוְבֶרַוח  ִמּלּוי  בְּ ים  ַהְמרּובִּ ִיְשָׂרֵאל  ית  בֵּ ָך  ַעמְּ ְוָצְרֵכי  ָצְרֵכנו  ל  כָּ
ַחת ְיֵדי ָבָשׂר  ִקיָּה ְולֹא ִמתַּ ַחת ָיְדָך ַהנְּ דֹול ִמתַּ ִלי טַֹרח ְוָעָמל גָּ בְּ

ָוָדם:

י  ּוְלַאְנשֵׁ ִלי  ִכין  תָּ שֶׁ ֲאבֹוַתי  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיי  ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצוֹן  ְיִהי 
ינו  ל ָצְרֵכנו ְלָכל יֹום ָוּיֹום ֵמַחיֵּ ל ַמֲחסֹוֵרנו ְוַתְזִמין ָלנו כָּ ֵביִתי כָּ
ּוְלָכל  ִסּפּוֵקנו  ֵדי  עֹוֵתינו  ִמשָּׁ ָעה  ְושָׁ ָעה  שָׁ ּוְלָכל  ַמֲחסֹוֵרנו  ֵדי 
ְולֹא  ְוָהְרָחָבה  ַהטֹוָבה  ְדָך  ִמיָּ ִמְחָיֵתנו  ֵדי  ֵמֲעָצֵמינו  ֶעֶצם 
ְוִיְהיו  מּולֹוֵתינו  גְּ ּוִמְזֵעיר  ֲחָסֵדינו  ְוקֹוֶצר  ִמְפָעֵלינו  ִמעּוט  כְּ
ָיְדָך  בְּ ְמסּוִרים  ַזְרִעי  ְוֶזַרע  ְוַזְרִעי  ֵביִתי  י  ַאְנשֵׁ ּוְמזֹונֹות  ְמזֹונֹוַתי 
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