פרשת המן
חכמינו ז"ל אמרו :כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לא תחסר לו
פרנסה .ולפני אמירת הפרשה אומרים את היהי רצון.
ומותר לומר פרשת המן אפילו בשבת ,אלא שאת התפלות על
הפרנסה לא יאמר בשבת.

ָסה
ׁש ַּתז ְִמין ַּפ ְרנ ָ
י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶי ָך יְי ֱאל ֵֹהינו וֵאל ֵֹהי אֲבו ֵֹתינו ֶ
ְשי ֵב ִיתי ִּב ְכ ָללָם.
ׁ
ָסת ַאנ ֵ
ָס ִתי ו ַּפ ְרנ ַ
ָאל ו ַּפ ְרנ ָ
ׂר ֵ
ְלכָל ַע ְּמ ָך ֵּבית י ְִש
ַחת ְולֹא ְּב ַצ ַער ְּבכָבוֹד ְולֹא ְּב ִב ּזוּי ְּב ֶה ֵּתר ְולֹא ְּב ִא ּסוּר ְּכ ֵדי
ְּבנ ַ
ׁשַזנ ְָּת ַלאֲבו ֵֹתינו
ָת ָך ְּכמו ֶ
ׁש ּנ ּוכַל ַלעֲבוֹד עֲבו ָֹד ֶת ָך ו ְִל ְלמוֹד ּתוֹר ֶ
ֶ
משה ִה ְננִי
ׁ
ֹּאמר ְיָי ֶאל ֶ
ָבהַ :וי ֶ
ָמן ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶארֶץ ִצָיּה ַו ֲער ָ
ָקט ּו ְּד ַבר יוֹם
ָצא ָה ָעם ְול ְ
ׁש ָמיִם ְוי ָ
ֶחם ִמן ַה ָּ
ַמ ְמ ִטיר ָלכֶם ל ֶ
ָתי ִאם לֹא :ו ְָהיָה ַּב ּיוֹם ַהִּׁשִּׁשי
ֵך ְּבתוֹר ִ
ַס ּנ ּו ֲהֵיל ְ
ְּביוֹמוֹ ְל ַמ ַען ֲאנ ֶּ
ֲשר י ְִל ְקט ּו יוֹם יוֹם:
ׁ
ֲשר י ִָביא ּו ו ְָהיָה ִמְׁשנֶה ַעל א ֶ
ׁ
ו ְֵה ִכינ ּו ֵאת א ֶ
ִיד ְע ֶּתם ִּכי ְיָי
ָאל ֶערֶב ו ַ
ׂר ֵ
משה ו ְַא ֲהרֹן ֶאל ָּכל ְּבנֵי י ְִש
ׁ
ֹּאמר ֶ
ַוי ֶ
יתם ֶאת ְּכבוֹד ְיָי
הו ִֹציא ֶא ְתכֶם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִםּ :וב ֶֹקר ו ְּר ִא ֶ
ֹּאמר
ׁש ְמעוֹ ֶאת ְּת ֻלנ ֵֹּתיכֶם ַעל יְי ְונ ְַחנ ּו ָמה ִּכי ַת ִּלינו ָעלֵינוַּ :וי ֶ
ְּב ָ
ׂ ּבֹ ַע
ֶחם ַּב ּבֹ ֶקר ִל ְש
ׂר ֶל ֱאכֹל ְול ֶ
משה ְּב ֵתת ְיָי ָלכֶם ָּב ֶערֶב ָּב ָש
ׁ
ֶ
ֲשר ַא ֶּתם ַמ ִּלינִם ָעלָיו ְונ ְַחנ ּו ָמה לֹא
ׁ
ִּבְׁשמ ַֹע ְיָי ֶאת ְּת ֻלנ ֵֹּתיכֶם א ֶ
משה ֶאל ַא ֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ָּכל
ׁ
ֹּאמר ֶ
ָעלֵינ ּו ְת ֻלנ ֵֹּתיכֶם ִּכי ַעל יְיַ :וי ֶ
ׁש ַמע ֵאת ְּת ֻלנ ֵֹּתיכֶםַ :וי ְִהי
ָאל ִק ְרב ּו ִל ְפנֵי ְיָי ִּכי ָ
ׂר ֵ
ֲדת ְּבנֵי י ְִש
עַ
ָאל ַו ִי ְּפנ ּו ֶאל ַה ִּמ ְד ָּבר ו ְִהֵנּה
ׂר ֵ
ֲדת ְּבנֵי י ְִש
ְּכ ַד ֵּבר ַא ֲהרֹן ֶאל ָּכל ע ַ
ׁמ ְע ִּתי ֶאת
משה ֵּלאמֹרָ :ש ַ
ׁ
ַבר ְיָי ֶאל ֶ
ְּכבוֹד ְיָי נ ְִר ָאה ֶּב ָענָןַ :ו ְיד ֵּ
אכל ּו
ֵהם לֵאמֹר ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִם ּתֹ ְ
ָאל ַּד ֵּבר ֲאל ֶ
ׂר ֵ
ְּתל ּונֹּת ְּבנֵי י ְִש
ִיד ְע ֶּתם ִּכי ֲאנִי ְיָי ֱאל ֵֹהיכֶםַ :וי ְִהי
ָחם ו ַ
ׂבע ּו ל ֶ
ׂר ו ַּב ּבֹ ֶקר ִּת ְש ְּ
ָב ָש
ׂלָו ו ְַּתכַס ֶאת ַה ַּמ ֲחנֶה ו ַּב ּבֹ ֶקר ָהי ְָתה ִׁש ְכ ַבת
ַת ַעל ַה ְּש
ָב ֶערֶב ו ַּ

ַת ַעל ִׁש ְכ ַבת ַה ָּטל ו ְִהֵנּה ַעל ְּפנֵי ַה ִּמ ְד ָּבר
ַמ ֲחנֶה :ו ַּ
ַה ָּטל ָס ִביב ל ַּ
ַּדק ְמח ְ
ֹּאמר ּו
ָאל ַוי ְ
ׂר ֵ
ֻס ָּפס ַּדק ַּכ ְּכפֹר ַעל ָה ָארֶץַ :ו ִי ְּרא ּו ְבנֵי י ְִש
משה
ׁ
ֹּאמר ֶ
יש ֶאל ָא ִחיו ָמן הוּא ִּכי לֹא י ְָדע ּו ַמה הוּא ַוי ֶ
ִא ׁ
ֲשר
ׁ
ָתן ְיָי ָלכֶם ְל ָא ְכלָה :זֶה ַה ָּד ָבר א ֶ
ֲשר נ ַ
ׁ
ֵהם הוּא ַה ֶּל ֶחם א ֶ
ֲאל ֶ
יש ְל ִפי ָא ְכלוֹ ע ֶֹמר ַלֻּג ְל ּגֹלֶת ִמ ְס ַּפר
ִצָוּה ְיָי ִל ְקט ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ִא ׁ
ָאל
ׂר ֵ
ּׂו כֵן ְּבנֵי י ְִש
ֲשר ְּב ָאהֳלוֹ ִּת ָּקחוַ :ו ַּי ֲעש
ׁ
יש ַלא ֶ
נ ְַפׁשֹ ֵת יכֶם ִא ׁ
ַו ִי ְּל ְקט ּו ַה ַּמ ְר ֶּבה ו ְַה ַּמ ְמ ִעיטַ :ו ָּימ ֹּד ּו ָבע ֶֹמר ְולֹא ֶה ְע ִּדיף ַה ַּמ ְר ֶּבה
משה
ׁ
ֹּאמר ֶ
ָקטוַ :וי ֶ
יש ְל ִפי ָא ְכלוֹ ל ָ
ו ְַה ַּמ ְמ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסיר ִא ׁ
משה
ׁ
ׁש ְמע ּו ֶאל ֶ
יש ַאל יו ֵֹתר ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד ּבֹ ֶקרְ :ולֹא ָ
ֵהם ִא ׁ
ֲאל ֶ
ָעים ַו ִי ְּב ַאׁש ַו ִי ְּקצֹף
ָשים ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד ּבֹ ֶקר ַו ָּירֻם ּתוֹל ִ
ַו ּיו ִֹתר ּו ֲאנִׁ
יש ְּכ ִפי ָא ְכלוֹ ו ְַחם
משהַ :ו ִי ְּל ְקט ּו אֹתוֹ ַּב ּבֹ ֶקר ַּב ּבֹ ֶקר ִא ׁ
ׁ
ֵהם ֶ
ֲעל ֶ
ֶחם ִמְׁשנֶה ְׁשנֵי
ָקט ּו ל ֶ
ָמסַ :וי ְִהי ַּב ּיוֹם ַהִּׁשִּׁשי ל ְ
ׁש ֶמׁש ְונ ָ
ַה ֶּ
ֹּאמר
משהַ :וי ֶ
ׁ
ׂיאי ָה ֵע ָדה ַוַי ִּּגיד ּו ְל ֶ
ָא ָחד ַו ָּיבֹא ּו ָּכל נ ְִש ֵ
ָהע ֶֹמר ל ֶ
ׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ַליְי ָמ ָחר ֵאת
ׁש ָּבתוֹן ַ
ֲשר ִּד ֶּבר ְיָי ַ
ׁ
ֵהם הוּא א ֶ
ֲאל ֶ
ׁשל ּו ו ְֵאת ָּכל ָהע ֵֹדף
ֲשר ְּת ַבְּׁשל ּו ַּב ֵּ
ׁ
ֲשר ּתֹאפ ּו ֵאפ ּו ו ְֵאת א ֶ
ׁ
אֶ
ַה ִנּיח ּו ָלכֶם ְל ִמְׁש ֶמרֶת ַעד ַה ּבֹ ֶקרַ :ו ַּי ִנּיח ּו אֹתוֹ ַעד ַה ּבֹ ֶקר
ֹּאמר
יש ו ְִר ָּמה לֹא ָהי ְָתה ּבוַ :וי ֶ
משה ְולֹא ִה ְב ִא ׁ
ׁ
ֲשר ִצָוּה ֶ
ׁ
ַּכא ֶ
ׁש ָּבת ַה ּיוֹם ַליְי ַה ּיוֹם לֹא ִת ְמ ָצאֻה ּו
משה ִא ְכלֻה ּו ַה ּיוֹם ִּכי ַ
ׁ
ֶ
ׁש ָּבת לֹא י ְִהיֶה
ׁת י ִָמים ִּת ְל ְקטֻה ּו ו ַּב ּיוֹם ַהְּׁש ִב ִיעי ַ
ׁש
ׂדהֵ :ש ֶ
ַּב ָּש ֶ
ּבוַ :וי ְִהי ַּב ּיוֹם ַהְּׁש ִב ִיעי י ְָצא ּו ִמן ָה ָעם ִל ְלקֹט ְולֹא ָמ ָצאוּ:
משה ַעד ָאנָה ֵמ ַאנ ְֶּתם ִלְׁשמֹר ִמ ְצו ַֹתי וְתור ָֹתי:
ׁ
ֹּאמר ְיָי ֶאל ֶ
ַוי ֶ
ׁש ָּבת ַעל ֵּכן הוּא נ ֵֹתן ָלכֶם ַּב ּיוֹם ַהִּׁשִּׁשי
ָתן ָלכֶם ַה ַּ
ְרא ּו ִּכי ְיָי נ ַ
יש ִמ ְּמקֹמוֹ ַּב ּיוֹם
ֵצא ִא ׁ
יש ַּת ְח ָּתיו ַאל י ֵ
ֶחם יו ָֹמיִם ְׁשב ּו ִא ׁ
לֶ
ָאל
ׂר ֵ
ׁבת ּו ָה ָעם ַּב ּיוֹם ַהְּׁש ִב ִעיַ :ו ִי ְּק ְרא ּו ֵבית י ְִש
ַהְּׁש ִב ִיעיַ :וי ְִש ְּ
ָבן ו ְַט ְעמוֹ ְּכ ַצ ִּפ ִיחת ִּב ְד ָבׁש:
ֶאת ְׁשמוֹ ָמן וְהוּא ְּכֶזרַע ַּגד ל ָ

ֲשר ִצָוּה ְיָי ְמלֹא ָהע ֶֹמר ִמ ֶּמ ּנ ּו
ׁ
משה זֶה ַה ָּד ָבר א ֶ
ׁ
ֹּאמר ֶ
ַוי ֶ
ַל ִּתי
ֲשר ֶה ֱאכ ְ
ׁ
ְל ִמְׁש ֶמרֶת ְלדֹר ֵֹתיכֶם ְל ַמ ַען י ְִרא ּו ֶאת ַה ֶּל ֶחם א ֶ
משה
ׁ
ֹּאמר ֶ
ֶא ְתכֶם ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּבהו ִֹצ ִיאי ֶא ְתכֶם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִםַ :וי ֶ
ׁש ָּמה ְמלֹא ָהע ֶֹמר ָמן ו ְַהַנּח
ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח ִצנ ְֶצנֶת ַא ַחת ו ְֶתן ָ
משה
ׁ
ׁר ִצָוּה ְיָי ֶאל ֶ
ֲש
אֹתוֹ ִל ְפנֵי ְיָי ְל ִמְׁש ֶמרֶת ְלדֹר ֵֹתיכֶםַּ :כא ֶ
ָאל ָא ְכל ּו ֶאת
ׂר ֵ
ּיחה ּו ַא ֲהרֹן ִל ְפנֵי ָה ֵעדֻת ְל ִמְׁש ָמרֶת :ו ְּבנֵי י ְִש
ַו ַּי ִנ ֵ
ֹש ֶבת ֶאת ַה ָּמן ָא ְכל ּו
ׁ
ׁשנָה ַעד ּבֹ ָאם ֶאל ֶארֶץ נו ָ
ַה ָּמן ַא ְר ָּב ִעים ָ
יפה הוּא:
ׂרית ָה ֵא ָ
ֲש ִ
ָען :ו ְָהע ֶֹמר ע ִ
ַעד ּבֹ ָאם ֶאל ְק ֵצה ֶארֶץ ְּכנ ַ

תרגום אונקלוס
ַח ָמא ִמן ְׁש ַמָיּא ְוי ְִּפקוּן
ֹשה ָהא ֲאנָא ָמ ֵחית ְלכוֹן ל ְ
ׁ
ֲמר יְי ְלמ ֶ
ַוא ַ
ַע ָּמא ְוי ְִל ְקטוּן ִּפ ְת ַּגם יוֹם ְּביו ֵֹמ ּיה ְּב ִדיל ַּד ֲאנ ִַּס ּנוּן ַהי ְָהכוּן
ִית ְּקנוּן יָת ְּדַייְתוּן
ית ָאה ו ַ
ִיהי ְּביו ָֹמא ְׁש ִת ָ
ְּבאוֹ ַרי ְִתי ִאם לָא :ו ֵ
ֹשה ו ְַא ֲהרֹן
ׁ
ֲמר מ ֶ
ִיהי ַעל ַחד ְּתרֵין ַעל ְּדי ְִל ְקטוּן יוֹם יוֹםַ :וא ַ
וֵ
ׁשא ו ְִת ְּדעוּן ֲארֵי יְי ַא ֵּפיק י ְָתכוֹן ֵמ ַא ְר ָעא
ַמ ָ
ָאל ְּבר ְ
ׂר ֵ
ְלכָל ְּבנֵי י ְִש
ֳדמו ִֹהי(
יע )ק ָ
ְד ִמ ְצ ָריִם :ו ְּב ַצ ְפרָא ו ְֶתחֱזוּן יָת י ְָקרָא ַדיְי ַּכד ְׁש ִמ ַ
ַע ְמ ּתוּן
יָת ֻּת ְרעֲמו ְּתכוֹן ַעל ֵמ ְימרָא ַדיְי ְונ ְַחנָא ָמה ֲארֵי ַא ְתר ַ
ׁשא ִּב ְסרָא ְל ֵמיכַל
ַמ ָ
ֹשה ִּב ְדי ִַּתן יְי ְלכוֹן ְּבר ְ
ׁ
ֲמר מ ֶ
ֲע ָלנָאַ :וא ַ
ֳדם יְי יָת ֻּת ְרעֲמו ְּתכוֹן
יען ק ָ
ַח ָמא ְּב ַצ ְפרָא ְל ִמ ְס ַּבע ְּב ִדְׁש ִמ ַ
ְול ְ
ֲמין עֲלו ִֹהי ְונ ְַחנָא ָמא לָא ֲע ָלנָא ֻּת ְרעֲמו ְּתכוֹן
ִּדי ַא ּתוּן ִמ ְת ַרע ִ
ִש ָּתא
ֱמר ְלכָל ְּכנְׁ
ֹשה ְל ַא ֲהרֹן א ַ
ׁ
ֲמר מ ֶ
ֶא ָּל ֵהן ַעל ֵמ ְימרָא ַדיְיַ :וא ַ
ֳדמו ִֹהי יָת
יען ק ָ
ֳדם יְי ֲארֵי ְׁש ִמ ַ
ָאל ְק ִריב וק ָ
ׂר ֵ
ִּד ְבנֵי י ְִש
ִש ָּתא ִד ְבנֵי
ֻּת ְרעֲמו ְּתכוֹןַ :ו ֲהוָה ַּכד ַמ ִּליל ַא ֲהרֹן ִעם ָּכל ְּכנְׁ

ָאל ו ְִא ְת ְּפ ִניּו ְל ַמ ְד ְּברָא ו ְָהא י ְָקרָא ַדיְי ִא ְת ְּג ִלי ַּב ֲעָננָא:
ׂר ֵ
י ְִש
ֲמת ְּבנֵי
ֳד ַמי יָת ֻּת ְרע ַ
ׁמ ַיע ק ָ
ימרְ :ש ִ
ֹשה ְל ֵמ ָ
ׁ
ו ַּמ ִּליל יְי ִעם מ ֶ
ׁשָיּא ֵּת ְיכלוּן ִּב ְסרָא
ימר ֵּבין ִׁש ְמ ַ
ָאל ַמ ֵּליל ִע ְּמהוֹן ְל ֵמ ַ
ׂר ֵ
י ְִש
ָהכוֹןַ :ו ֲהוָה
ַח ָמא ו ְִת ְּדעוּן ֲארֵי ֲאנָא יְי ֱאל ָ
ׂבעוּן ל ְ
ו ְּב ַצ ְפרָא ִּת ְש ְּ
יתא ו ְּב ַצ ְפרָא ֲהוַת
ֲפת יָת ַמְׁש ִר ָ
ֵיקת ְסלָיו ַוח ַ
ׁשא ו ְּסל ַ
ַמ ָ
ְבר ְ
ֵיקת נ ְָח ַתת ַט ָּלא
יתא :ו ְּסל ַ
נ ְָח ַתת ַט ָּלא ְסחוֹר ְסחוֹר ְל ַמְׁש ִר ָ
ידא ַעל
ו ְָהא ַעל ַא ֵּפי ַמ ְד ְּברָא ַּד ְע ַּדק ְמ ַק ַּלף ַּד ְע ַּדק ְּכגִ יר ִּכגְ ִל ָ
ֲמר ְּוג ַבר ַלאֲחו ִּהי ַמָנּא הוּא ֲארֵי
ָאל ַוא ָ
ׂר ֵ
ַא ְר ָעאַ :וחֲזו ְבנֵי י ְִש
יהב יְי ְלכוֹן
ַח ָמא ִּד ַ
ֹשה ְלהוֹן הוּא ל ְ
ׁ
ֲמר מ ֶ
לָא י ְָדעו ָמה הוּא ַוא ַ
ּיה ְּג ַבר ְלפוּם
ְל ֵמיכָלֵּ :דין ִּפ ְת ָּג ָמא ִּדי ַפ ִּקיד יְי ְלקוּטו ִמֵנ ּ
ֵיה
ׁש ֵתיכוֹן ְּג ַבר ְל ִדי ְב ַמְׁש ְּכנ ּ
ֻל ַּג ְל ָּתא ִמ ְניַן נ ְַפ ָ
ֻמרָא ְלג ְ
ֵיה ע ְ
ֵמ ְיכל ּ
ָאל ו ְּל ָקטו ְּד ַא ְס ֵּגי ו ְּד ַאז ְֵער :ו ְּכלו
ׂר ֵ
ֲבדו כֵן ְּבנֵי י ְִש
ִּת ְּסבוּןַ :וע ָ
ֻמרָא ְולָא או ַֹתר ְּד ַא ְס ֵּגי ו ְּד ַאז ְֵער לָא ַח ִּסיר ְּג ַבר ְלפוּם
ְבע ְ
ּיה ַעד
ַש ַאר ִמֵנ ּ
ַש לָא יְׁ
ֹשה ְלהוֹן ֱאנׁ
ׁ
ֲמר מ ֶ
ֵיה ְל ָקטוַ :וא ַ
ֵמ ְיכל ּ
ּיה ַעד ַצ ְפרָא
ֻב ַרָיּא ִמֵנ ּ
ֹשה ו ְַאְׁש ָארו ג ְ
ׁ
ַצ ְפרָאְ :ולָא ַק ִּבילו ִמן מ ֶ
ָת ּיה ִּב ְצ ַפר
ֹשה :ו ְּל ָקטו י ֵ
ׁ
ֲשא ו ְּס ִרי ו ְּרגֵז ֲעלֵיהוֹן מ ֶ
ׁ
ו ְּר ֵחׁש ִריח ָ
ּיה ַעל ַא ֵּפי
ֵיה ו ָּמה ְד ִמְׁש ָּת ַאר ִמֵנ ּ
ִּב ְצ ָפר ְּג ַבר ְלפוּם ֵמ ְיכל ּ
ׁשרַ :ו ֲהוָה ְּביו ָֹמא
ׁשא ָּפ ָ
ֲמא עֲלו ִֹהי ִׁש ְמ ָ
ַח ְקלָא ַּכד ח ָ
ֻמ ִרין ְל ַחד ְואֲתו
ַח ָמא ַעל ַחד ְּתרֵין ְּתרֵין ע ְ
יא ָת ָאה ְל ָקטו ל ְ
ְׁש ִת ָ
ֲמר ְלהוֹן הוּא ִּדי ַמ ִּליל יְי
ֹשהַ :וא ַ
ׁ
ִש ָּתא ו ְַח ִוּיא ְולמ ֶ
ַב ְר ֵבי ְכנְׁ
ָּכל ר ְ
ֲת ִידין ְל ֵמ ָפא
ֳדם יְי ְמ ָחר יָת ִּדי ַא ּתוּן ע ִ
ׁשא ק ָ
ְׁש ָב ָתאְׁש ַבת קו ְּד ָ
ׁשלָא ַּבִּׁשילו ְויָת ָּכל מו ָֹתרָא
ֲת ִידין ְל ַב ָּ
אֱפו ְויָת ִּדי ַא ּתוּן ע ִ
ָת ּיה ַעד ַצ ְפרָא ְּכ ָמא
ַא ְצנָעו ְלכוֹן ְל ַמ ְּטרַת ַעד ַצ ְפרָא :ו ְַא ְצנָעו י ֵ
ֹשה
ׁ
ֲמר מ ֶ
ֲשא לָא ֲהוָה ֵביהַ :וא ַ
ׁ
ֹשה ְולָא ְס ִרי ו ְִריח ָ
ׁ
ִּד ַפ ִּקיד מ ֶ

ֳדם יְי יו ָֹמא ֵדין לָא
ׁש ְּב ָתא יו ָֹמא ֵדין ק ָ
ִא ְכלו ִּהי יו ָֹמא ֵדין ֲארֵי ַ
יע ָאה
ּיה ו ְּביו ָֹמא ְׁש ִב ָ
ׁתא יו ִֹמין ִּת ְל ְק ֻטֵנ ּ
ּיה ְּב ַח ְקלָאִ :ש ָּ
ַתְׁש ְּכ ֻחֵנ ּ
יע ָאה נ ְָפקו ִמן ַע ָּמא
ׁש ְּב ָתא לָא י ְֵהי ֵב ּיהַ :ו ֲהוָה ְּביו ָֹמא ְׁש ִב ָ
ַ
ימ ַתי ַא ּתוּן
ֹשה ַעד ֵא ָ
ׁ
ֲמר יְי ְלמ ֶ
ְל ִמ ְל ָקט ְולָא ַאְׁש ָּכחוַ :וא ַ
ׁש ְּב ָתא
ָתי :חֲזו ֲארֵי יְי י ְַהב ְלכוֹן ַ
ְמ ָס ְר ִבין ְל ִמ ַּטר ִּפ ּקו ַּדי וְאוֹ ָרי ָ
ית ָאה ְל ֵחם ְּתרֵין יו ִֹמין ִּתיבו
ָהב ְלכוֹן ְּביו ָֹמא ְׁש ִת ָ
ַעל ֵּכן הוּא י ֵ
יע ָאה:
ֵיה ְּביו ָֹמא ְׁש ִב ָ
ַש ֵמ ַא ְתר ּ
ַש ְּתחוֹתו ִֹהי לָא י ִּפוֹק ֱאנׁ
ֱאנׁ
ָאל יָת ְׁש ֵמ ּיה ָמן
ׂר ֵ
יע ָאה :ו ְּקרו ֵבית י ְִש
ְונָחו ַע ָּמא ְּביו ָֹמא ְׁש ִב ָ
ֲמר
ֵיטוָן ִּב ְד ָבׁשַ :וא ַ
ֲמ ּיה ְּכ ִא ְס ְקר ָ
וְהוּא ְּכ ַבר ְזרַע ַּג ָּדא ִחָוּר ו ְַטע ֵ
ּיה ְל ַמ ְּטרָא
ֻמרָא ִמֵנ ּ
ֹשה ֵּדין ִּפ ְת ָּג ָמא ִּדי ַפ ִּקיד יְי ְמלֵי ע ְ
ׁ
מֶ
ָלית י ְָתכוֹן ְּב ַמ ְד ְּברָא
ַח ָמא ִּדי אוֹכ ִ
ְל ָדרֵיכוֹן ְּב ִדיל ְּדֶיחֱזוּן יָת ל ְ
ֹשה ְל ַא ֲהרֹן ַסב
ׁ
ֲמר מ ֶ
ְּב ַא ָּפקו ִּתי י ְָתכוֹן ֵמ ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִםַ :וא ַ
ֳדם יְי
ָת ּיה ק ָ
ֻמרָא ָמן ו ְַא ְצנַע י ֵ
ֲדא ו ְַהב ַּת ָּמן ְמלֵי ע ְ
ְצלו ִֹחית ח ָ
ֹשה ו ְַא ְצנ ְֵע ּיה ַא ֲהרֹן
ׁ
ְל ַמ ְטרָא ְל ָדרֵיכוֹןְּ :כ ָמא ִדי ַפ ִּקיד יְי ְלמ ֶ
ָאל ֲאכָלו יָת ַמָנּא ַא ְר ְּב ִעין
ׂר ֵ
ֳדם ַסהֲדו ָּתא ְל ַמ ְּטרָא :ו ְּבנֵי י ְִש
קָ
יתיהוֹן ְל ַא ְר ָעא י ְָת ָב ָתא יָת ַמָנּא ֲאכָלו ַעד ְּד ָאתו
ְׁשנִין ַעד ְּד ֵמ ֵ
ֻמרָא ַחד ִמן ַע ְסרָא ִּב ְתלָת ְס ִאין הוּא:
ָעןְ :וע ְ
ָפי ַא ְר ָעא ִד ְכנ ַ
ִל ְסי ֵ

ָהם ָּכל
ָת ָּת ל ֶ
ָהם ַמיִם ְוגַם נ ַ
את ל ֶ
יש הו ֵֹצ ָ
ו ִּמ ּצוּר ַה ַח ָּל ִמ ׁ
ׂמלו ָֹתם לֹא ָב ְל ָתה ֵמ ֲעל ֶ
ֵיהם ִש ְ
ָצ ְרכ ֶ
ַבים
ֲמי ָך ָהר ִּ
ֵיהם ֵּכן ְּב ַרח ֶ
ַל ְּכלֵנו ו ְַת ְס ִּפיק לָנו
ֲס ֶדי ָך ָהעֲצו ִּמים ְּתז ּונֵנו ו ְּת ַפ ְרנ ְֵסנו ו ְּתכ ְ
ו ַּבח ָ
ָאל ַה ְמרו ִּּבים ְּב ִמ ּלוּי ו ְּב ֶרוַח
ׂר ֵ
ָּכל ָצ ְרכֵנו ו ְָצ ְרכֵי ַע ְּמ ָך ֵּבית י ְִש
ׂר
ְּב ִלי טֹרַח ו ְָע ָמל ָּגדוֹל ִמ ַּת ַחת י ְָד ָך ַה ְנ ִּקָיּה ְולֹא ִמ ַּת ַחת י ְֵדי ָב ָש
ָדם:
וָ
ְשי
ׁ
ׁש ָּת ִכין ִלי ו ְּל ַאנ ֵ
י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶי ָך יְי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי אֲבו ַֹתי ֶ
ֵב ִיתי ָּכל ַמחֲסוֹרֵנו ו ְַתז ְִמין לָנו ָּכל ָצ ְרכֵנו ְלכָל יוֹם ָו ּיוֹם ֵמ ַחֵיּינו
ׁשעו ֵֹתינו ֵדי ִס ּפו ֵּקנו ו ְּלכָל
ְש ָעה ִמ ָּ
ׁ
ׁש ָעה ו ָ
ֵדי ַמחֲסוֹרֵנו ו ְּלכָל ָ
ָתנו ִמָי ְּד ָך ַהטו ָֹבה ו ְָה ְר ָח ָבה ְולֹא
ֲצ ֵמינו ֵדי ִמ ְחי ֵ
ֶע ֶצם ֵמע ָ
ֲס ֵדינו ו ִּמז ְֵעיר ְּגמוּלו ֵֹתינו ְוי ְִהיו
ְּכ ִמעוּט ִמ ְפ ָעלֵינו וְקו ֶֹצר ח ָ
ְשי ֵב ִיתי ְוז ְַר ִעי ְוֶזרַע ז ְַר ִעי ְמסו ִּרים ְּבי ְָד ָך
ׁ
ְמזוֹנו ַֹתי ו ְּמזוֹנוֹת ַאנ ֵ
ָדם:
ׂר ו ָ
ְולֹא ְּביַד ָּב ָש
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תפילה נאה לומר לאחר אמירת פרשת המן
ׁש ַמיִם
ּש ֵמי ַה ָּ
ׁש ַמיִם וְׁ
ׂית ֶאת ַה ָּ
ַא ָּתה הוּא יְי ְל ַב ֶּד ָך ַא ָּתה ָע ִש ָ
ֲשר ָּב ֶהם ו ְַא ָּתה ְמ ַחֶיּה
ׁ
ֶיה ַהַי ִּמים ְוכָל א ֶ
ֲשר ָעל ָ
ׁ
ָה ָארֶץ ְוכָל א ֶ
ׂית נ ִִּסים ְונ ְִפלָאוֹת ְּגדוֹלוֹת ָּת ִמיד
ׁש ָע ִש ָ
ֶאת ֻּכ ָּלם ו ְַא ָּתה הוּא ֶ
ׁש ַמיִם
ֶחם ִמן ַה ָּ
ָהם ל ֶ
ִעם אֲבו ֵֹתינו ַּגם ַּב ִּמ ְד ָּבר ִה ְמ ַט ְר ָּת ל ֶ
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