
 

paracha de la manne Hébreuxet traduite 

 

Nos ancêtres se sont retrouvés dans le désert où ils n’avaient plus aucune ressource aucun espoir de trouver 

les provisions nécessaires. 

Ils se sont tournés vers Moché Rabbénou afin qu’il puisse trouver une solution et celui-ci s’est mis à prier, 

avec plus d’intensité que jamais. Grâce à cette prière, ils bénéficièrent d’une nourriture céleste, la manne, qui 

les nourrit durant 40 ans. 

 

C’est une ségoula pour la Parnassa de lire le passage de la manne dans la Parachat Béchalah. 

C’est un grand Tsadik du 19e siècle qui nous le révèle. Ce tsadik, le Rabbi de Riminov z.t.l., Il dispensa à ses 

nombreux élèves les enseignements sur le passage de la Manne et leur révéla le secret de la ségoula  

de lire 2 fois le texte en Hébreux ou en phonétique et 1 fois le texte en araméen le mardi qui précède la 

lecture de la Parachat Béchalah. À travers les générations, cette ségoula s’est avérée très efficace et des 

millions de Juifs l’accomplissent chaque année. 

Ensuite, prier Hachem qu’il vous accorde les besoins matériels nécessaire à votre vie. 

 

Avant de réciter la Paracha on dit 

 

 קודם קריאת פרשת המן, יש אומרים תפילה זו:

ָי  ָפֶניָך יְּ ָנָסִתי יִהי ָרצֹון ִמלְּ רְּ ָרֵאל ּופַּ ָך ֵבית ִישְּ מְּ ָכל עַּ ָנָסה לְּ רְּ ִמין פַּ זְּ ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשתַּ

ֵדי שֶ  ִאּסּור כְּ לא בְּ ֶהֵתר וְּ ִבּזּוי בְּ לא בְּ ָכבֹוד וְּ ר בְּ עַּ צַּ לא בְּ ת וְּ נַּחַּ ָלָלם. בְּ ֵשי ֵביִתי ִבכְּ נְּ ת אַּ ָנסַּ רְּ ל ּופַּ ּנּוכַּ

לִ  ֲעבֹוד ֲעבֹוָדֶתָך וְּ ֲעָרָבה.לַּ ֶאֶרץ ִצָיה וַּ ָבר בְּ ִמדְּ ֲאבֹוֵתינּו ָמן בַּ ָת לַּ מֹו ֶשזַּנְּ מֹוד תֹוָרֶתָך כְּ  לְּ

 

Depuis le chapitre 16 verset 4 jusqu’au verset 36 du livre de Chémot. 

 

ְקטוּ֙ ְדַבר־֣יֹום ְביֹו֔מֹו  ם ְוָלָֽ א ָהָעָ֤ ִים ְוָיָצָ֨ ֶחם ִמן־ַהָשָמָ֑ ם ֶלֶ֖ יר ָלֶכֶ֛ י ַמְמִטִ֥ ה ִהְנִנָ֨ אֶמר ְיהָוהּ֙ ֶאל־ֹמֶש֔ ָֹ֤ טז,ד ַוי

א׃ ָֹֽ י ִאם־ל ֹוָרִתֶ֖ ְך ְבתָֽ ּנו ֲהֵיֵלִ֥ ַען ֲאַנֶסֶ֛  ְלַמַ֧

ן  עַּ ַ֧ מַּ ר־֣יֹום בְּ יֹו֔מֹו לְּ בַּ טּ֙ו דְּ קְּ ָלָֽ ם וְּ א ָהָעֹּ֤ ָיָצִ֨ ִים וְּ ָשָמָ֑ ֶחם ִמן־הַּ ם ֶלֶ֖ יר ָלֶכֶ֛ ִטִ֥ מְּ י מַּ ִנִ֨ ה ִהנְּ הָו֙ה ֶאל־ֹמֶש֔ אֶמר יְּ ֹֹּ֤ י טז,ד וַּ

א׃ ָֹֽ י ִאם־ל ֹוָרִתֶ֖ תָֽ ְך בְּ ּנּו ֲהֵיֵלִ֥ ֶּסֶ֛  ֲאנַּ

ִדיל  יֹוֵמיּה, בְּ ָגם יֹום בְּ טּון ִפתְּ קְּ ִילְּ ָמא וְּ קּון עַּ ִיפְּ ָיא; וְּ מַּ ָמא ִמן שְּ חְּ כֹון לַּ ֵחית לְּ ֹמֶשה, ָהֲאָנא מַּ ָי לְּ ר יְּ ֲאמַּ וַּ

ִתי ִאם ָלא אֹוָריְּ ָהכּון בְּ יְּ ֲאנֵַּּסינּון הַּ  דַּ

4 Hachem dit à Moché: « Je vais faire pleuvoir pour vous une nourriture céleste, le peuple ira en ramasser chaque jour 

sa provision et j’éprouverai de la sorte s’il obéit à ma doctrine ou non. 



ֹום ֹום ׀ יָֽ ו יִ֥ ר־ִיְלְקטֶ֖ ל ֲאֶשָֽ יאו ְוָהָי֣ה ִמְשנֶ֔ ה ַעִ֥ ת ֲאֶשר־ָיִבָ֑ ינו ֵא֣ י ְוֵהִכֶ֖  טז,ה ְוָהָיהּ֙ ַב֣יֹום ַהִשִש֔

ֹום ֹום ׀ יָֽ ּו יִ֥ טֶ֖ קְּ ר־ִילְּ ל ֲאֶשָֽ ִ֥ ה עַּ ֶנ֔ ָהָי֣ה ִמשְּ יאּו וְּ ת ֲאֶשר־ָיִבָ֑ ינּו ֵא֣ ֵהִכֶ֖ י וְּ ִשִש֔ ֣יֹום הַּ ָהָי֙ה בַּ  טז,ה וְּ

טּון יֹום יֹום קְּ ִילְּ ל דְּ ֵרין, עַּ ד תְּ ל חַּ תֹון; ִויֵהי עַּ יַּיְּ נּון ָית דְּ קְּ ִתיָתָאה, ִויתַּ יֹוָמא שְּ  .ִויֵהי בְּ

5 Le sixième jour, lorsqu’ils accommoderont ce qu’ils auront apporté, il se trouvera le double de leur récolte de chaque 

jour. 

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרָֽ ם ֵמֶאִ֥ יא ֶאְתֶכֶ֖ י ְיהָוֶ֛ה הֹוִצִ֥ ם ִכַ֧ יַדְעֶתֶ֕ ֶרב ִוָֽ ל ֶעֶ֕ ל־ָכל־ְבֵנֶ֖י ִיְשָרֵאָ֑ ן ֶאָֽ ֲהֹר֔ אֶמר ֹמֶשהּ֙ ְוַאָֽ ָֹ֤  טז,ו ַוי

ִים׃ ָרָֽ ֶרץ מִ צְּ ֶכֶ֖ם ֵמֶאִ֥ יא ֶאתְּ הָוֶ֛ה הֹוִצִ֥ י יְּ ם ִכַ֧ ֶתֶ֕ עְּ ידַּ ֶרב ִוָֽ ל ֶעֶ֕ ָרֵאָ֑ ֵנֶ֖י ִישְּ ל־ָכל־בְּ ן ֶאָֽ ֲהֹר֔ ָֽ אַּ אֶמר ֹמֶש֙ה וְּ ֹֹּ֤ י  טז,ו וַּ

ָרִים ִמצְּ ָעא דְּ רְּ כֹון ֵמאַּ ֵפיק ָיתְּ ָי אַּ עּון, ֲאֵרי יְּ ִתדְּ ָשא--וְּ מְּ רַּ ָרֵאל:בְּ ֵני ִישְּ ָכל בְּ ֲהרֹון, לְּ אַּ ר ֹמֶשה וְּ ֲאמַּ  .וַּ

6 Moché et Aaron dirent à tous les enfants d’Israël: « Ce soir, vous reconnaîtrez que c’est Hachem qui vous a fait sortir 

du pays d’Égypte 

 

ינו(  י תלונו )ַתִלֶ֖ ה ִכִ֥ ם ַעל־ְיהָוָ֑ה ְוַנְ֣חנו ָמ֔ ֵתיֶכֶ֖ ֹו ֶאת־ְתֻלֹּנָֽ ה ְבָשְמעִ֥ ֶקר וְרִאיֶתםּ֙ ֶאת־ְכ֣בֹוד ְיהָו֔ טז,ז וֹבֹ֗

ינו׃  ָעֵלָֽ

ינּו(  ִלֶ֖ י תלונו )תַּ ה ִכִ֥ נּו ָמ֔ ֣חְּ נַּ הָוָ֑ה וְּ ל־יְּ ֵתיֶכֶ֖ם עַּ ֻלֹּנָֽ ֹו ֶאת־תְּ עִ֥ ָשמְּ ה בְּ הָו֔ ֣בֹוד יְּ ִאיֶת֙ם ֶאת־כְּ ֶקר ּורְּ טז,ז ּוֹבֹ֗

ינּו׃  ָעֵלָֽ

ָרֲעִמתּון  ָנא ָמא, ֲאֵרי ִמתְּ נַּחְּ ָי; וְּ ל יְּ כֹון, עַּ ֲעָמתְּ ִמיָען ֳקָדמֹוִהי ֻתרְּ ִדשְּ יָי, בְּ ָקָרא דַּ זֹון ָית יְּ ִתחְּ ָרא, וְּ פְּ צַּ ּובְּ

ָנא  .ֲעלַּ

7 et demain, vous serez témoins de la gloire du Seigneur, lorsqu’il fera droit à vos murmures contre lui. Mais nous, 

que sommes nous, pour être l’objet de vos murmures? 

 

ַע ְיהָוהּ֙ אֶ ת־ ַע ִבְשֹמָ֤ ֶקרּ֙ ִלְשֹב֔ ֶחם ַבֹבָ֨ ל ְוֶלָ֤ ֱאֹכֹ֗ ר ֶלָֽ ֶרב ָבָש֣ ם ָבֶעֶ֜ ת ְיהָו֩ה ָלֶכָ֨ ה ְבֵת֣ אֶמר ֹמֶשֹ֗ ֹ֣ טז,ח ַוי

ה׃ י ַעל־ְיהָוָֽ ם ִכִ֥ ינו ְתֻלֹּנָֽ ֵתיֶכֶ֖ א־ָעֵלִ֥ ָֹֽ ה ל יו ְוַנְ֣חנו ָמ֔ ם ָעָלָ֑ ם ַמִליִנֶ֖ ם ֲאֶשר־ַאֶתִ֥ ֵתיֶכ֔  ְתֻלֹּנ֣

ם  ֵתיֶכ֔ ֻלֹּנ֣ הָו֙ה אֶ ת־תְּ עַּ יְּ ֹמֹּ֤ עַּ ִבשְּ ֹב֔ ֶק֙ר ִלשְּ ֹבִ֨ ֶחם בַּ ֶלֹּ֤ ל וְּ ֱאֹכֹ֗ ר ֶלָֽ ֶרב ָבָש֣ ם ָבֶעֶ֜ הָו֩ה ָלֶכִ֨ ת יְּ ֵת֣ ה בְּ אֶמר ֹמֶשֹ֗ ֹ֣ י טז,ח וַּ

ה׃ הָוָֽ ל־יְּ י עַּ ֵתיֶכֶ֖ם ִכִ֥ ֻלֹּנָֽ ינּו תְּ א־ָעֵלִ֥ ָֹֽ ה ל נּו ָמ֔ ֣חְּ נַּ יו וְּ ם ָעָלָ֑ ִליִנֶ֖ ם מַּ ֶתִ֥  ֲאֶשר־אַּ

ָי  ִמיָען ֳקָדם יְּ ִדשְּ ע, בְּ בַּ ִמסְּ ָרא לְּ פְּ צַּ ָמא בְּ חְּ לַּ ל וְּ ֵמיכַּ ָרא לְּ ָשא ִבסְּ מְּ רַּ כֹון בְּ ָי לְּ ִיֵתין יְּ ר ֹמֶשה, ִבדְּ ֲאמַּ וַּ

ייָ  ָרא דַּ ל ֵמימְּ כֹון ֱאָלֵהין עַּ ֲעָמתְּ ָנא ֻתרְּ ָנא ָמא, ָלא ֲעלַּ נַּחְּ ָרֲעִמין ֲעלֹוִהי; וְּ תּון ִמתְּ אַּ כֹון, דְּ ֲעָמתְּ  .ֻתרְּ

8 Vous le verrez, ajouta Moché, lorsque Hachem vous donnera, ce soir, de la viande pour vous nourrir et demain, du 

pain pour vous rassasier, accueillant ainsi les murmures que vous proférez contre lui, car que sommes-nous? ce n’est 

pas nous qu’atteignent vos murmures, c’est Hachem! 

 

ת  ע ֵאֶ֖ י ָשַמ֔ ו ִלְפֵנ֣י ְיהָוָ֑ה ִכ֣ ל ִקְרבֶ֖ ל־ָכל־ֲעַדתּ֙ ְבֵנ֣י ִיְשָרֵא֔ ר ֶאָֽ ן ֱאֹמֹ֗ ל־ַאֲהֹר֔ אֶמר ֹמֶשהּ֙ ֶאָֽ ָֹ֤ טז,ט ַוי

ם׃ ֵתיֶכָֽ  ְתֻלֹּנָֽ



ם׃ ֵתיֶכָֽ ֻלֹּנָֽ ת תְּ ע ֵאֶ֖ י ָשמַּ֔ הָוָ֑ה ִכ֣ ֵנ֣י יְּ ּו ִלפְּ בֶ֖ ל ִקרְּ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִישְּ ֙ת בְּ ל־ָכל־ֲעדַּ ר ֶאָֽ ן ֱאֹמֹ֗ ֲהֹר֔ ל־אַּ אֶמר ֹמֶש֙ה ֶאָֽ ֹֹּ֤ י  טז,ט וַּ

ִמיָען ֳקָדמֹוִהי,  ָי:ֲאֵרי שְּ רּובּו ֳקָדם יְּ ָרֵאל, קְּ ֵני ִישְּ ָתא ִדבְּ ִנשְּ ָכל כְּ ר לְּ ֲהרֹון, ֵאימַּ אַּ ר ֹמֶשה, לְּ ֲאמַּ וַּ

כֹון ֲעָמתְּ  ֻתרְּ

9 Moché dit à Aaron: « Dis à toute la communauté des enfants d’Israël: ‘Approchez-vous d’Hachem, car il a entendu 

vos murmures. 

 

ה  ה ִנְר ָאֶ֖ ר ְוִהֵּנהּ֙ ְכ֣בֹוד ְיהָו֔ ו ֶאל־ַהִמְדָבָ֑ ל ַוִיְפנֶ֖ י־ִיְשָרֵא֔ ת ְבֵנָֽ ֲהֹרןּ֙ ֶאל־ָכל־ֲעַד֣ ר ַאָֽ י ְכַדֵבָ֤ טז,י ַוְיִהֹ֗

ָֽן׃ }פ{ ָעָנָֽ  ֶבָֽ

ָֽן׃  ָעָנָֽ ה ֶבָֽ ה ִנרְּ ָאֶ֖ הָו֔ ֣בֹוד יְּ ִהֵּנ֙ה כְּ ר וְּ ָבָ֑ ִמדְּ ּו ֶאל־הַּ נֶ֖ ִיפְּ ל וַּ ָרֵא֔ י־ִישְּ ֵנָֽ ת בְּ ֣ ֲהֹר֙ן ֶאל־ָכל־ֲעדַּ ָֽ ר אַּ ֵבֹּ֤ דַּ י כְּ ִהֹ֗ יְּ טז,י וַּ

 }פ{

ִלי  גְּ יָי, ִאתְּ ָקָרא דַּ ָהא יְּ ָרא; וְּ בְּ דְּ מַּ ִניאּו, לְּ פְּ ִאתְּ ָרֵאל, וְּ ֵני ִישְּ ָתא ִדבְּ ִנשְּ ֲהרֹון ִעם ָכל כְּ ֵליל אַּ ד מַּ ֲהָוה, כַּ וַּ

ֲעָנָנא. }פ{  בַּ

10 Comme Aaron parlait ainsi à toute la communauté des enfants d’Israël, ils se tournèrent du côté du désert et voici 

que la majesté divine apparut dans le nuage. 

 

ר׃ ה ֵלאֹמָֽ ר ְיהָוֶ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥  טז,יא ַוְידַ ֵבִ֥

ר׃ ה ֵלאֹמָֽ הָוֶ֖ה ֶאל־ֹמֶשִ֥ ר יְּ ֵבִ֥ דַּ יְּ  טז,יא וַּ

ר ֵמימַּ ָי, ִעם ֹמֶשה לְּ ֵליל יְּ  ּומַּ

11 Hachem parla ainsi à Moché: 

 

ֶקר  ר וַבֹבֶ֖ אְכ֣לו ָבָש֔ ָֹֽ ִיםּ֙ ת ַעְרַבָ֨ ין ָהָֽ ר ֵבָ֤ ם ֵלאֹמֹ֗ ר ֲאֵלֶהֶ֜ ְעִתי ֶאת־ְתלוֹּנ֮ת ְבֵנ֣י ִיְשָרֵאל֒ ַדֵבָ֨ טז,יב ָשַמֹ֗

ם׃ ֵהיֶכָֽ י ְיהָוֶ֖ה ֱאלָֽ י ֲאִנִ֥ ם ִכֶ֛ יַדְעֶתֶ֕ ֶחם ִוָֽ  ִתְשְבעו־ָלָ֑

עּו־ בְּ ֹבֶ֖ ֶקר ִתשְּ ר ּובַּ ֣לּו ָבָש֔ אכְּ ָֹֽ ִי֙ם ת בִַּ֨ רְּ עַּ ין ָהָֽ ר ֵבֹּ֤ ם ֵלאֹמֹ֗ ר ֲאֵלֶהֶ֜ ֵבִ֨ ָרֵאל֒ דַּ ֵנ֣י ִישְּ לּוֹּנ֮ת בְּ ִתי ֶאת־תְּ עְּ טז,יב ָשמַֹּ֗

ם׃ ֵהיֶכָֽ הָוֶ֖ה ֱאלָֽ י יְּ י ֲאִנִ֥ ם ִכֶ֛ ֶתֶ֕ עְּ ידַּ ֶחם ִוָֽ  ָלָ֑

ָרא  פְּ צַּ ָרא, ּובְּ לּון ִבסְּ ָיא ֵתיכְּ שַּ ר ֵבין ִשמְּ ֵמימַּ הֹון לְּ ֵליל ִעמְּ ָרֵאל--מַּ ֵני ִישְּ ֲעָמת בְּ י, ָית ֻתרְּ ִמיעַּ ֳקָדמַּ שְּ

ָי ֱאָלֲהכֹון עּון, ֲאֵרי ֲאָנא יְּ ִתדְּ ָמא; וְּ חְּ עּון לַּ בְּ  .ִתסְּ

12 J’ai entendu les murmures des Bné Israël. Parle-leur en ces termes: ‘Vers le soir vous mangerez de la viande, au 

matin vous vous rassasierez de pain et vous reconnaîtrez que moi, Hachem, je suis votre Dieu. 

 

ה׃ ַמֲחֶנָֽ יב ַלָֽ ל ָסִבֶ֖ ת ַהַט֔ ְיָתהּ֙ ִשְכַב֣ ֶקר ָהָֽ ַמֲחֶנָ֑ה וַבֹבֹ֗ ו ַוְתַכֶ֖ ס ֶאת־ַהָֽ ַעל ַהְשָל֔ ֶרב ַוַת֣ י ָבֶע֔  טז,יג ַוְיִה֣

ֲחֶנָֽ ה׃ מַּ ָֽ יב לַּ ל ָסִבֶ֖ טַּ֔ ת הַּ ֣ בַּ ָת֙ה ִשכְּ יְּ ֶקר ָהָֽ ֹבֹ֗ ֲחֶנָ֑ה ּובַּ מַּ ָֽ ֶ֖ס ֶאת־הַּ כַּ תְּ ו וַּ ָל֔ שְּ ל הַּ עַּ ֣ תַּ ֶרב וַּ י ָבֶע֔ ִה֣ יְּ  טז,יג וַּ



חֹור,  חֹור סְּ ָלא, סְּ ת טַּ ָרא, ֲהָות ָנֲחתַּ פְּ צַּ ִריָתא; ּובְּ שְּ ֲחָפת ָית מַּ ָליו, וַּ ת שְּ ֵליקַּ ָשא--ּוסְּ מְּ רַּ ֲהָוה בְּ וַּ

ִריָתא שְּ מַּ  לְּ

13 En effet, le soir, les cailles arrivèrent et couvrirent le camp et le matin, une couche de rosée s’étendait autour du 

camp. 

 

ֶרץ׃ ר ַעל־ָהָאָֽ ק ַכְכֹפֶ֖ ס ַדִ֥ ק ְמֻחְסָפ֔ ל ְוִהֵּנ  ה ַעל־ְפֵנָ֤י ַהִמְדָברּ֙ ַד֣ ת ַהָטָ֑ ַעל ִשְכַב֣  טז,יד ַוַתֶ֖

ֶרץ׃ ל־ָהָאָֽ ר עַּ ֹפֶ֖ כְּ ק כַּ ִ֥ ס דַּ ָפ֔ ֻחסְּ ק מְּ ֣ ָב֙ר דַּ ִמדְּ ֵנֹּ֤י הַּ ל־פְּ ה עַּ ִהֵּנֵּ֞ ל וְּ ָטָ֑ ת הַּ ֣ בַּ ל ִשכְּ עַּ ֶ֖ תַּ  טז,יד וַּ

ָעא רְּ ל אַּ ִליָדא, עַּ ִגיר ִכגְּ ק דְּ דַּ עְּ ף--דַּ ֻקלַּ ק מְּ דַּ עְּ ָרא, דַּ בְּ דְּ ֵפי מַּ ל אַּ ָהא עַּ ָלא; וְּ ת טַּ ת, ָנֲחתַּ ֵליקַּ  .ּוסְּ

 

14 Cette couche de rosée ayant disparu, on vit sur le sol du désert quelque chose de menu, de floconneux, fin comme 

le givre sur la terre. 

 

אֶמר ֹמֶשהּ֙  ָֹ֤ וא ַוי ו ַמה־הָ֑ ְָֽדעֶ֖ א ָיָֽ ִֹ֥ י ל ן ֔הוא ִכֶ֛ יש ֶאל־ָאִחיוּ֙ ָמ֣ ו ִאָ֤ אְמרֶ֜ ָֹ֨ ל ַוי י־ִיְשָרֵאֹ֗ טז,טו ַוִיְר֣או ְבֵנָֽ

ה׃ ם ְלָאְכָלָֽ ן ְיהָוֶ֛ה ָלֶכֶ֖ ר ָנַתַ֧ ֶחם ֲאֶשָ֨ ם ֣הוא ַהֶל֔  ֲאֵלֶה֔

ם  אֶמר ֹמֶש֙ה ֲאֵלֶה֔ ֹֹּ֤ י ּוא וַּ ה־הָ֑ ּו מַּ עֶ֖ ָֽדְּ א ָיָֽ ִֹ֥ י ל ן ֔הּוא ִכֶ֛ יש ֶאל־ָאִחי֙ו ָמ֣ ּו ִאֹּ֤ רֶ֜ אמְּ ִֹ֨ י ל וַּ ָרֵאֹ֗ י־ִישְּ ֵנָֽ ֣אּו בְּ ִירְּ טז,טו וַּ

ה׃ ָלָֽ ָאכְּ הָוֶ֛ה ָלֶכֶ֖ם לְּ ן יְּ ַ֧ ר ָנתַּ ֶחם ֲאֶשִ֨ ֶל֔  ֣הּוא הַּ

הֹון, הּוא  ר ֹמֶשה, לְּ ֲאמַּ ִעין, ָמא הּוא; וַּ ָּנא הּוא--ֲאֵרי ָלא ָידְּ חּוִהי מַּ אַּ ר לְּ בַּ רּו גְּ ֲאמַּ ָרֵאל, וַּ ֵני ִישְּ ֲחזֹו בְּ וַּ

ל ֵמיכַּ כֹון לְּ ָי לְּ ב יְּ ָמא, ִדיהַּ חְּ  לַּ

15 A cette vue, les enfants d’Israël se dirent les uns aux autres: « Qu’est ceci? » car ils ne savaient ce que c’était. Et 

Moshé leur dit: « C’est là le pain que Hachem vous donne pour nourriture. 

 

ם  ֵתיֶכ֔ ֶלת ִמְסַפרּ֙ ַנְפֹש֣ ֶמר ַלֻגְלֹגֹ֗ ֹו ֹע֣ י ָאְכלָ֑ יש ְלִפ֣ ה ִלְק֣טו ִמֶמ֔ ּנו ִאֶ֖ ר ִצָו֣ה ְיהָו֔ טז,טז ֶזָ֤ה ַהָדָברּ֙ ֲאֶש֣

חו׃ ֹו ִתָקָֽ ֳהלֶ֖ ר ְבָאָֽ ֲאֶשִ֥ יש ַלָֽ  ִאֶ֛

יש  ם ִאֶ֛ ֵתיֶכ֔ ֹש֣ ֙ר נַּפְּ פַּ ֶלת ִמסְּ ֹגֹ֗ ֻגלְּ ֶמר לַּ ֹו ֹע֣ לָ֑ י ָאכְּ ִפ֣ יש לְּ ּנּו ִאֶ֖ ֣טּו ִמֶמ֔ ה ִלקְּ הָו֔ ר ִצָּו֣ה יְּ ָדָב֙ר ֲאֶש֣ טז,טז ֶזֹּ֤ה הַּ

חּו׃ ֹו ִתָקָֽ ֳהלֶ֖ ָאָֽ ר בְּ ֲאֶשִ֥ ָֽ  לַּ

ר  בַּ כֹון--גְּ ָשתְּ יַּן נַּפְּ ָתא, ִמנְּ ֻגלְּ ֻגלְּ ָרא לְּ ֵליּה:ֻעמְּ ֹפם ֵמיכְּ ר לְּ בַּ קּוטּו ִמֵּניּה, גְּ ָי, לְּ ֵקיד יְּ פַּ ָגָמא, דְּ ֵדין ִפתְּ

בּון ֵניּה, ִתּסְּ כְּ שְּ מַּ ִדבְּ  לְּ

16 Voici ce qu’a prescrit Hachem: Recueillez-en chacun selon ses besoins: un ômer par tête; autant chacun a de 

personnes dans sa tente, autant vous en prendrez. 

 

יט׃ ה ְוַהַמְמִעָֽ ִָֽיְלְק֔טו ַהַמְרֶבֶ֖ ל ַוָֽ ן ְבֵנ֣י ִיְשָרֵאָ֑ ֲעשו־ֵכֶ֖  טז,יז ַוַיָֽ

יט׃ ִעָֽ מְּ מַּ הַּ ה וְּ ֶבֶ֖ רְּ מַּ ֔טּו הַּ קְּ ִָֽילְּ ָֽ ל וַּ ָרֵאָ֑ ֵנ֣י ִישְּ ן בְּ ֲָֽעשּו־ֵכֶ֖ יַּ  טז,יז וַּ

ר עַּ זְּ אַּ ִגי ּודְּ סְּ אַּ טּו, דְּ קַּ ָרֵאל; ּולְּ ֵני ִישְּ דּו ֵכין, בְּ ֲעבַּ  וַּ



17 Ainsi firent les enfants d’Israël: ils en ramassèrent, l’un plus, l’autre moins. 

 

טו׃ ֹו ָלָקָֽ י־ָאְכלֶ֖ יש ְלִפָֽ יר ִאִ֥ א ֶהְחִסָ֑ ֹ֣ יט ל ה ְוַהַמְמִעֶ֖ א ֶהְעִדיףּ֙ ַהַמְרֶב֔ ָֹ֤ ֶמר ְול דו ָבֹע֔  טז,יח ַוָיֹמ֣

טּו׃ ֹו ָלָקָֽ לֶ֖ י־ָאכְּ ִפָֽ יש לְּ יר ִאִ֥ ִסָ֑ א ֶהחְּ ֹ֣ יט ל ִעֶ֖ מְּ מַּ הַּ ה וְּ ֶב֔ רְּ מַּ ִדי֙ף הַּ א ֶהעְּ ֹֹּ֤ ל ֶמר וְּ דּו ָבֹע֔ ָיֹמ֣  טז,יח וַּ

טּו קַּ ֵליּה, לְּ ֹפם ֵמיכְּ ר לְּ בַּ ר:גְּ ר ָלא ֲחסַּ עַּ זְּ אַּ ִגי, ּודְּ סְּ אַּ ר דְּ ָלא אֹותַּ ָרא--וְּ ֻעמְּ ָכלּו בְּ  וְּ

18 Puis ils mesurèrent à l’étrier. Or, celui qui en avait beaucoup pris n’en avait pas de trop, celui qui en avait peu n’en 

avait pas faute, chacun avait recueilli à proportion de ses besoins. 

 

ֶקר׃ ּנו ַעד־ֹבָֽ ר ִמֶמֶ֖ יש ַאל־יֹוֵתִ֥ ם ִאֶ֕ ה ֲאֵלֶהָ֑ אֶמר ֹמֶשֶ֖ ִֹ֥  טז,יט ַוי

ֶקר׃ ד־ֹבָֽ ּנּו עַּ ר ִמֶמֶ֖ ל־יֹוֵתִ֥ יש אַּ ם ִאֶ֕ ה ֲאֵלֶהָ֑ אֶמר ֹמֶשֶ֖ ִֹ֥ י  טז,יט וַּ

ָרא פְּ ד צַּ ר ִמֵּניּה עַּ אַּ הֹון:ֲאָנש, ָלא יַּשְּ ר ֹמֶשה, לְּ ֲאמַּ  וַּ

19 Moché leur dit: « Que nul n’en réserve pour le lendemain. 

 

ם  ף ֲעֵלֶהֶ֖ ש ַוִיְקֹצִ֥ ים ַוִיְבַאָ֑ ֹוָלִעֶ֖ ֶקר ַוָיִָֻֽ֥רם תָֽ ּנוּ֙ ַעד־ֹב֔ ים ִמֶמָ֨ רו ֲאָנִשָ֤ ה ַויֹוִתָ֨ א־ָשְמ֣עו ֶאל־ֹמֶשֹ֗ ָֹֽ טז,כ ְול

ה׃  ֹמֶשָֽ

ה׃ ם ֹמֶשָֽ ף ֲעֵלֶהֶ֖ ֹצִ֥ ִיקְּ ש וַּ ָ֑ אַּ ִיבְּ ים וַּ ֹוָלִעֶ֖ ָיִָֻֽ֥רם תָֽ ֶקר וַּ ד־ֹב֔ ּנּ֙ו עַּ ים ִמֶמִ֨ רּו ֲאָנִשֹּ֤ יֹוִתִ֨ ה וַּ ֣עּו ֶאל־ֹמֶשֹ֗ א־ָשמְּ ָֹֽ ל  טז,כ וְּ

ֵגיז ֲעֵליהֹון, מֹ ֶשה ִרי; ּורְּ ָשא, ּוסְּ ֵחיש ִרחְּ ָרא, ּורְּ פְּ ד צַּ ָיא ִמֵּניּה עַּ רַּ רּו ֻגבְּ אַּ שְּ אַּ ִבילּו ִמן ֹמֶשה, וְּ ָלא קַּ  וְּ

20 N’écoutant point Moshé, quelques-uns gardèrent de leur provision pour le lendemain, mais elle fourmilla de vers et 

se gâta. Et Moché s’irrita contre eux. 

 

ס׃ ֶמש ְוָנָמָֽ ם ַהֶשֶ֖ ֹו ְוַחִ֥ י ָאְכלָ֑ יש ְכִפ֣ ֶקר ִאֶ֖ ֶקר ַבֹב֔ ו ֹאתֹוּ֙ ַבֹב֣  טז,כא ַוִיְלְקטָ֤

ס׃ ָנָמָֽ ֶמש וְּ ֶשֶ֖ ם הַּ ִ֥ חַּ ֹו וְּ לָ֑ י ָאכְּ ִפ֣ יש כְּ ֶקר ִאֶ֖ ֹב֔ ֶקר בַּ ֹב֣ ּו ֹאתֹ֙ו בַּ טֹּ֤ קְּ ִילְּ  טז,כא וַּ

ד ֲחָמא עֲ לֹוִהי  ָלא כַּ קְּ ֵפי חַּ ל אַּ ר ִמֵּניּה עַּ אַּ תְּ ִמשְּ ֵליּה; ּוָמא דְּ ֹפם ֵמיכְּ ר כְּ בַּ ר, גְּ פַּ ר ִבצְּ פַּ טּו ָיֵתיּה ִבצְּ קַּ ּולְּ

ר ָשא, ָפשַּ  ִשמְּ

21 Ils recueillirent cette substance tous les matins, chacun en raison de sa consommation; lorsque le soleil l’échauffait, 

elle fondait. 

 

ה ַוַיִגֶ֖ ידו  ֵעָד֔ י ָהָֽ אוּ֙ ָכל־ְנִשיֵא֣ ד ַוָיֹבָ֨ ֶאָחָ֑ ֶמר ָלָֽ ה ְשֵנִ֥י ָהֹעֶ֖ ֶחםּ֙ ִמְשֶנ֔ ו ֶלָ֨ ְקטִ֥ י ָלָֽ י ׀ ַב֣יֹום ַהִשִשֹ֗ טז,כב ַוְיִה֣

ה׃  ְלֹמֶשָֽ

ה׃ ֹמֶשָֽ ידּו לְּ יִַּגֶ֖ ה וַּ ֵעָד֔ י ָהָֽ ִשיֵא֣ אּ֙ו ָכל־נְּ ָיֹבִ֨ ד וַּ ֶאָחָ֑ ֶמר ָלָֽ ֵנִ֥י ָהֹעֶ֖ ה שְּ ֶנ֔ ֶח֙ם ִמשְּ ּו ֶלִ֨ טִ֥ קְּ י ָלָֽ ִשִשֹ֗ י֣ ֹום הַּ י ׀ בַּ ִה֣ יְּ  טז,כב וַּ

ָתא,  ִנשְּ ֵבי כְּ רְּ בְּ ֲאתֹו ָכל רַּ ד; וַּ חַּ ִרין, לְּ ֵרין ֻעמְּ ֵרין--תְּ ד תְּ ל חַּ ָמא עַּ חְּ טּו לַּ קַּ ִתיָתָאה, לְּ יֹוָמא שְּ ֲהָוה בְּ וַּ

ֹמֶשה ִּויאּו לְּ חַּ  וְּ



22 Mais il advint, au sixième jour, qu’ils recueillirent une provision double, deux ômer par personne; tous les 

phylarques de la communauté vinrent l’annoncer à Moché. 

 

ו  ו ֵאפֹ֗ ת ֲאֶשר־תֹאפ  ר ֵא֣ יהָוֶ֖ה ָמָחָ֑ ֶדש ַלָֽ ֹון ַשַבת־ֹקֶ֛ ה ַשָבתַ֧ ר ְיהָו֔ ר ִדֶב֣ ם ֚הוא ֲאֶש֣ אֶמר ֲאֵלֶהֹ֗ ֹ֣ טז,כג ַוי

ֶקר׃ ֶרת ַעד־ַהֹבָֽ ם ְלִמְשֶמֶ֖ יחו ָלֶכֶ֛ ף ַהִּנַ֧ ֹעֵד֔ לו ְוֵאתּ֙ ָכל־ָה֣ ר־ְתַבְשלוּ֙ ַבֵש֔ ת ֲאֶשָֽ  ְוֵאָ֤

ת  ֵאֹּ֤ ּו וְּ ּו ֵאפֹ֗ ת ֲאֶשר־תֹאפֵּ֞ ר ֵא֣ יהָוֶ֖ה ָמָחָ֑ ָֽ ֶדש לַּ ת־ֹקֶ֛ בַּ ֹון שַּ ָבתַ֧ ה שַּ הָו֔ ר יְּ ר ִדֶב֣ ם ֚הּוא ֲאֶש֣ אֶמר ֲאֵלֶהֹ֗ ֹ֣ י טז,כג וַּ

ֶקר׃ ֹבָֽ ד־הַּ ֶרת עַּ ֶמֶ֖ ִמשְּ יחּו ָלֶכֶ֛ם לְּ ִּנַ֧ ף הַּ ֹעֵד֔ ֵא֙ת ָכל־ָה֣ לּו וְּ ֵש֔ לּ֙ו בַּ שְּ בַּ ר־תְּ  ֲאֶשָֽ

ָית  ֵמיָפא ֵאיפֹו, וְּ תּון ֲעִתיִדין לְּ אַּ ר:יָ ת דְּ חַּ ָי, מְּ ָשא ֳקָדם יְּ ָבָתא ֻקדְּ ָבא שַּ יָ --שַּ ֵליל יְּ מַּ הֹון, הּוא דְּ ר לְּ ֲאמַּ וַּ

ָרא פְּ ד צַּ ָרא עַּ טְּ מַּ כֹון לְּ נַּעּו לְּ צְּ ָית ָכל מֹוָתָרא, אַּ ִשילּו, וְּ ָשָלא בַּ בַּ תּון ֲעִתיִדין לְּ אַּ  דְּ

23 Il leur répondit: « C’est ce qu’a dit Hachem: Demain est le shabbat solennel, le saint chômage en l’honneur 

d’Hachem! Ce que vous avez à cuire, cuisez-le, à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd’hui et toute la provision 

restante, gardez-la en réserve pour demain. 

 

ֹו׃ ְיָתה בָֽ ה לֹא־ָהִ֥ יש ְוִרָמֶ֖ א ִהְבִא֔ ֹ֣ ה ְול ר ִצָו֣ה ֹמֶשָ֑ ֲאֶשֶ֖ ֶקר ַכָֽ יחו ֹאתֹוּ֙ ַעד־ַהֹב֔  טז,כד ַוַיִּנָ֤

ֹו׃ ָתה בָֽ יְּ ה לֹא־ָהִ֥ ִרָמֶ֖ יש וְּ ִא֔ א ִהבְּ ֹ֣ ל ה וְּ ר ִצָּו֣ה ֹמֶשָ֑ ֲאֶשֶ֖ ָֽ ֶקר כַּ ֹב֔ ד־הַּ יחּו ֹאתֹ֙ו עַּ יִַּּנֹּ֤  טז,כד וַּ

ָשא ָלא ֲהָות ֵביּה ִרחְּ ִרי, וְּ ָלא סְּ ֵקיד ֹמֶשה; וְּ פַּ ָמא דְּ ָרא, כְּ פְּ ד צַּ נַּעּו ָיֵתיּה עַּ צְּ אַּ  וְּ

24 Ils la réservèrent pour le lendemain, comme l’avait ordonné Moché et elle ne se gâta point et il ne s’y mit point de 

vers. 

 

ה׃ הו ַבָשֶדָֽ א ִתְמָצֻאֶ֖ ִֹ֥ ֹום ל יהָוָ֑ה ַהיֶ֕ ֹום ַלָֽ ת ַהיֶ֖ י־ַשָבִ֥ הו ַה֔יֹום ִכָֽ אֶמר ֹמֶשהּ֙ ִאְכֻל֣ ָֹ֤  טז,כה ַוי

ה׃ ָשֶדָֽ הּו בַּ ָצֻאֶ֖ א ִתמְּ ִֹ֥ ֹום ל יֶ֕ יהָוָ֑ה הַּ ָֽ ֹום לַּ יֶ֖ ת הַּ ָבִ֥ י־שַּ ֔יֹום ִכָֽ ֻל֣הּו הַּ אֶמר ֹמֶש֙ה ִאכְּ ֹֹּ֤ י  טז,כה וַּ

לָ א קְּ חַּ חּוֵּניּה בְּ כְּ שְּ ָי:יֹוָמא ֵדין, ָלא תַּ ָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם יְּ בְּ לּוִהי יֹוָמא ֵדין, ֲאֵרי שַּ ר ֹמֶשה ִאכְּ ֲאמַּ  וַּ

25 Moché dit: « Mangez-la aujourd’hui, car c’est aujourd’hui shabbat en l’honneur d’Hachem, aujourd’hui vous n’en 

trouveriez point aux champs. 

 

ֹו׃ ְהֶיה־בָֽ א ִיָֽ ִֹ֥ ת ל י ַשָבֶ֖ ֹום ַהְשִביִעֶ֛ הו וַביַ֧ ים ִתְלְקֻטָ֑ ֶשת ָיִמֶ֖  טז,כו ֵשִ֥

ֹו׃ ֶיה־בָֽ הְּ א ִיָֽ ִֹ֥ ת ל ָבֶ֖ י שַּ ִביִעֶ֛ שְּ ֹום הַּ יַ֧ ֻטָ֑הּו ּובַּ קְּ ים ִתלְּ ֶשת ָיִמֶ֖  טז,כו ֵשִ֥

ֵהי ֵביּה ָתא, ָלא יְּ בְּ ִביָעָאה שַּ יֹוָמא שְּ טּוֵּניּה; ּובְּ קְּ  ִשָתא יֹוִמין, ִתלְּ

26 Six jours de suite vous en recueillerez; mais le septième jour, jour de chômage, il n’y en aura point. 

 

או׃ }ס{ א ָמָצָֽ ֶֹ֖ ט ְול ם ִלְלֹקָ֑ ו ִמן־ָהָעֶ֖ ְצאִ֥ י ָיָֽ ְָֽיִהיּ֙ ַב֣יֹום ַהְשִביִע֔  טז,כז ַוָֽ

אּו׃ }ס{ א ָמָצָֽ ֶֹ֖ ל ט וְּ ֹקָ֑ ם ִללְּ ּו ִמן־ָהָעֶ֖ אִ֥ צְּ י ָיָֽ ִביִע֔ שְּ ֣יֹום הַּ ִה֙י בַּ ָֽיְּ ָֽ  טז,כז וַּ



חּו. }ס{ כַּ שְּ ָלא, אַּ ט; וְּ קַּ ִמלְּ ָמא לְּ קּו ִמן עַּ פַּ ִביָעָאה, נְּ יֹוָמא שְּ ֲהָוה בְּ  וַּ

27 Or, le septième jour, quelques-uns du peuple allèrent à la récolte, mais ils ne trouvèrent rien. 

 

י׃ ֹוֹרָתָֽ י ְותָֽ ר ִמְצֹוַתֶ֖ ם ִלְשֹמִ֥ ַאְנֶת֔ ָנהּ֙ ֵמָֽ ה ַעד־ָאָ֨ אֶמר ְיהָוֶ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֑ ִֹ֥  טז,כח ַוי

י׃ ֹוֹרָתָֽ תָֽ י וְּ ֶ֖ ֹותַּ ר ִמצְּ ֹמִ֥ ם ִלשְּ ֶת֔ נְּ אַּ ָנ֙ה ֵמָֽ ד־ָאִ֨ ה עַּ הָוֶ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֑ אֶמר יְּ ִֹ֥ י  טז,כח וַּ

אֹוָרָיָתי י, וְּ ר ִפקֹודַּ ִמטַּ ִבין, לְּ ָסרְּ תּון מְּ ִתי, אַּ ד ִאמַּ ֹמֶשה:עַּ ָי, לְּ ר יְּ ֲאמַּ  וַּ

28 Hachem dit à Mochė: « Jusqu’à quand vous refuserez-vous à garder mes préceptes et mes enseignements? 

 

יש  ִים ְש֣בו ׀ ִא֣ ֶחם יֹוָמָ֑ י ֶל֣ ֹום ַהִשִשֶ֖ ם ַביִ֥ ן ָלֶכֶ֛ ן ֣הוא ֹנֵתִ֥ ם ַהַשָב֒ת ַעל־ֵכֵּ֠ ן ָלֶכ֣ י־ְיהָו֮ה ָנַת֣ ו ִכָֽ טז,כט ְראֹ֗

י׃ ֹום ַהְשִביִעָֽ ֹו ַביִ֥ יש ִמְמֹקמֶ֖ יו ַאל־ֵיִֵ֥צא ִאֶ֛  ַתְחָתֹ֗

יש  ֣בּו ׀ ִא֣ ִים שְּ ֶחם יֹוָמָ֑ י ֶל֣ ִשִשֶ֖ ֹום הַּ יִ֥ ן ָלֶכֶ֛ם בַּ ן ֣הּוא ֹנֵתִ֥ ל־ֵכֵּ֠ ָב֒ת עַּ שַּ ן ָלֶכ֣ם הַּ ֣ הָו֮ה ָנתַּ י־יְּ ּו ִכָֽ אֹ֗ טז,כט רְּ

י׃ ִביִעָֽ שְּ ֹום הַּ יִ֥ ֹו בַּ ֹקמֶ֖ יש ִממְּ ל־ֵיִֵ֥צא ִאֶ֛ יו אַּ ָתֹ֗ חְּ  תַּ

ֵרין יֹוִמין; ִתיבּו  ֵחים תְּ ִתיָתאָ ה, לְּ יֹוָמא שְּ כֹון בְּ ל ֵכין הּוא ָיֵהיב לְּ ָתא--עַּ בְּ כֹון שַּ ב לְּ הַּ ָי יְּ ֲחזֹו, ֲאֵרי יְּ

ִביָעָאה יֹוָמא שְּ ֵריּה--בְּ תְּ חֹותֹוִהי, ָלא ִיפֹוק ֲאָנש ֵמאַּ  ֲאָנש תְּ

29 Considérez que Hachem vous a gratifiés du shabbat! c’est pourquoi il vous donne, au sixième jour, la provision de 

deux jours. Que chacun demeure où il est, que nul ne sorte de son habitation le septième jour. 

 

י׃ ֹום ַהְשִבִעָֽ ם ַביִ֥ ו ָהָעֶ֖  טז,ל ַוִיְשְבתִ֥

י׃ ִבִעָֽ שְּ ֹום הַּ יִ֥ ּו ָהָעֶ֖ם בַּ תִ֥ בְּ ִישְּ  טז,ל וַּ

ִביָעָאה יֹוָמא שְּ ָמא, בְּ תּו עַּ בַּ  ּושְּ

30 Et le peuple chôma le septième jour. 

 

ש׃ ת ִבְדָבָֽ ֹו ְכַצִפיִחִ֥ ן ְוַטְעמֶ֖ וא ְכֶזַָָֽ֤רע ַגדּ֙ ָלָב֔ ן ְוהֹ֗ ֹו ָמָ֑ ל ֶאת־ְשמֶ֖ ית־ִיְשָרֵאֶ֛ ו ֵבָֽ  טז,לא ַוִיְקְראַ֧

ש׃ ָבָֽ ת ִבדְּ ִפיִחִ֥ צַּ ֹו כְּ מֶ֖ עְּ טַּ ן וְּ ֙ד ָלָב֔ ע גַּ ֶזָֹּֽ֤רַּ ּוא כְּ הֹ֗ ן וְּ ֹו ָמָ֑ מֶ֖ ל ֶאת־שְּ ָרֵאֶ֛ ית־ִישְּ ּו ֵבָֽ אַ֧ רְּ ִיקְּ  טז,לא וַּ

ש בַּ ִריָטָון ִבדְּ קְּ ִאסְּ ֵמיּה, כְּ עְּ טַּ ע ִגָדא ִחיָור, וְּ רַּ ר זְּ בַּ הּוא, כְּ ָּנא; וְּ ֵמיּה, מַּ ָרֵאל ָית שְּ רֹו ֵבית ִישְּ  ּוקְּ

31 La maison d’Israël donna à cette substance le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était 

blanche et avait la saveur d’un beignet au miel. 

 

ַען ׀  ם ְלַמ֣ ֵתיֶכָ֑ ֶרת ְלֹדֹרָֽ ּנו ְלִמְשֶמֶ֖ ֶמרּ֙ ִמֶמ֔ א ָהֹעָ֨ ָֹ֤ ה ְמל ר ִצָו֣ה ְיהָו֔ ה ֶזָ֤ה ַהָדָברּ֙ ֲאֶש֣ אֶמר ֹמֶשֹ֗ ֹ֣ טז,לב ַוי

ִים׃ ם ֵמֶאִ֥ ֶרץ ִמְצָרָֽ י ֶאְתֶכֶ֖ ֹוִציִאִ֥ ר ְבהָֽ ְלִתי ֶאְתֶכםּ֙ ַבִמְדָב֔ ֱאַכָ֤ ר ֶהָֽ ֶחם ֲאֶשָ֨  ִיְר֣או ֶאת־ַהֶלֹ֗



֣אּו  ן ׀ ִירְּ עַּ ֣ מַּ ֵתיֶכָ֑ם לְּ ֹדֹרָֽ ֶרת לְּ ֶמֶ֖ ִמשְּ ּנּו לְּ ֶמ֙ר ִמֶמ֔ א ָהֹעִ֨ ֹֹּ֤ ל ה מְּ הָו֔ ר ִצָּו֣ה יְּ ָדָב֙ר ֲאֶש֣ ה ֶזֹּ֤ה הַּ אֶמר ֹמֶשֹ֗ ֹ֣ י טז,לב וַּ

ִים׃ ָרָֽ ֶרץ ִמצְּ ֶכֶ֖ם ֵמֶאִ֥ י ֶאתְּ ֹוִציִאִ֥ הָֽ ר בְּ ָב֔ ִמדְּ ֶכ֙ם בַּ ִתי ֶאתְּ לְּ ֹּ֤ ֱאכַּ ר ֶהָֽ ֶחם ֲאֶשִ֨ ֶלֹ֗  ֶאת־הַּ

ָמא,  חְּ זֹון ָית לַּ ִיחְּ ִדיל דְּ ָדֵריכֹון:בְּ ָרא לְּ טְּ מַּ ָרא ִמֵּניּה, לְּ ֵלי ֻעמְּ יָ --מְּ ֵקיד יְּ פַּ ָגָמא דְּ ר ֹמֶשה, ֵדין ִפתְּ ֲאמַּ וַּ

ָרִים ִמצְּ ָעא דְּ רְּ כֹון, ֵמאַּ ָפקּוִתי ָיתְּ אַּ ָרא, בְּ בְּ דְּ מַּ כֹון בְּ אֹוֵכיִלית ָיתְּ  דְּ

32 Moché dit: « Voici ce qu’a ordonné Hachem: ‘Qu’un ômer plein de cette manne reste en dépôt pour vos 

générations, afin qu’elles connaissent le pain dont je vous ai nourris dans le désert, lorsque je vous ai fait sortir du pays 

d’Égypte. 

 

ה  ן ְוַהַּנָ֤ח ֹאתֹוּ֙ ִלְפֵנ֣י ְיהָו֔ ֶמר ָמָ֑ א־ָהֹעֶ֖ ָֹֽ ָמה ְמל ת ְוֶתן־ָשִ֥ ֶנת ַאַח֔ ח ִצְנֶצ֣ ן ַק֚ ל־ַאֲהֹרֹ֗ ה ֶאָֽ אֶמר ֹמֶשֶ֜ ָֹ֨ טז,לג ַוי

ם׃ ֵתיֶכָֽ ֶרת ְלֹדֹרָֽ  ְלִמְשֶמֶ֖

ה  הָו֔ ֵנ֣י יְּ ֹּ֤ח ֹאתֹ֙ו ִלפְּ ּנַּ הַּ ן וְּ ֶמר ָמָ֑ א־ָהֹעֶ֖ ָֹֽ ל ָמה מְּ ֶתן־ָשִ֥ ת וְּ חַּ֔ ֶנת אַּ ֶצ֣ ח ִצנְּ ן קַּ֚ ֲהֹרֹ֗ ל־אַּ ה ֶאָֽ אֶמר ֹמֶשֶ֜ ִֹ֨ י טז,לג וַּ

ם׃ ֵתיֶכָֽ ֹדֹרָֽ ֶרת לְּ ִמשְּ ֶמֶ֖  לְּ

ָרא  טְּ מַּ ָי, לְּ נַּע ָיֵתיּה ֳקָדם יְּ צְּ אַּ ָּנא; וְּ ָרא, מַּ ֵלי ֻעמְּ ָמן מְּ ב תַּ הַּ לֹוִחית ֲחָדא, וְּ ב צְּ ֲהרֹון, סַּ אַּ ר ֹמֶשה לְּ ֲאמַּ וַּ

ָדֵריכֹון  לְּ

33 Moshé dit à Aaron: « Prends une urne et y dépose un plein ômer de manne et place-la devant Hachem, comme 

souvenir pour vos générations. 

 

ֶרת׃ ֵעֻדֶ֖ת ְלִמְשָמָֽ ן ִלְפֵנִ֥י ָהָֽ ֲהֹרֶ֛ הו ַאָֽ ה ַוַיִּניֵחַ֧ ר ִצָוִ֥ה ְיהָוֶ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֑ ֲאֶשֶ֛  טז,לד ַכָֽ

ֶרת׃ ָמָֽ ִמשְּ ֵעֻדֶ֖ת לְּ ֵנִ֥י ָהָֽ ן ִלפְּ ֲהֹרֶ֛ ָֽ הּו אַּ יִַּּניֵחַ֧ ה וַּ הָוֶ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֑ ר ִצָּוִ֥ה יְּ ֲאֶשֶ֛ ָֽ  טז,לד כַּ

ָרא טְּ מַּ ֲהרֹון ֳקָדם ָסֲהדּוָתא, לְּ ֵעיּה אַּ נְּ צְּ אַּ ֹמֶשה; וְּ ָי, לְּ ֵקיד יְּ פַּ ָמא דְּ  כְּ

34 Ainsi que Hachem l’avait prescrit à Moché, Aaron la déposa devant l’arche du Statut, comme souvenir. 

 

ְכ֔לו ַעד־ ֶבת ֶאת־ַהָמןּ֙ ָאָֽ ֶרץ נֹוָשָ֑ ם ֶאל־ֶא֣ ה ַעד־ֹבָאֶ֖ ים ָשָנ֔ ו ֶאת־ַהָמןּ֙ ַאְרָבִע֣ ְכלָ֤ ל ָאָֽ טז,לה וְבֵנ֣י ִיְשָרֵאֹ֗

ַען׃ ֶרץ ְכָנָֽ ה ֶאִ֥ ם ֶאל־ְקֵצֶ֖  ֹבָאֶ֕

ם  ד־בֹ ָאֶ֕ ֔לּו עַּ כְּ ָמ֙ן ָאָֽ ֶבת ֶאת־הַּ ֶרץ נֹוָשָ֑ ם ֶאל־ֶא֣ ד־ֹבָאֶ֖ ה עַּ ים ָשָנ֔ ָבִע֣ רְּ ָמ֙ן אַּ ּו ֶאת־הַּ לֹּ֤ כְּ ל ָאָֽ ָרֵאֹ֗ ֵנ֣י ִישְּ טז,לה ּובְּ

ן׃ עַּ ָנָֽ ֶרץ כְּ ה ֶאִ֥ ֵצֶ֖  ֶאל־קְּ

ֲאתֹו,  ד דַּ לּו--עַּ ָּנא, ֲאכַּ ָתא:ָית מַּ ע ָיֵתיבְּ ֲארַּ ָעאלּו, לַּ ד דְּ ִנין--עַּ ִעין שְּ בְּ רְּ ָּנא אַּ לּו ָית מַּ ָרֵאל, ֲאכַּ ֵני ִישְּ ּובְּ

ן ָנעַּ ָעא ִדכְּ רְּ ָיֵפי אַּ  ִלסְּ

35 Les enfants d’Israël mangèrent de la manne quarante ans, jusqu’à leur arrivée en pays habité; cette manne, ils en 

mangèrent jusqu’à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. 

 

וא׃ }פ{ ה הָֽ ֵאיָפֶ֖ ית ָהָֽ ִ֥ ֶמר ֲעִשרִ  טז,לו ְוָהֹעֶ֕



ּוא׃ }פ{ ה הָֽ ֵאיָפֶ֖ ית ָהָֽ ֶמר ֲעִשִרִ֥ ָהֹעֶ֕  טז,לו וְּ

ִאין הּוא. }פ{ ָלת סְּ ָרא ִבתְּ סְּ ד ִמן עַּ ָרא, חַּ ֻעמְּ  וְּ

36 Quant à l’ômer, c’est la dixième partie de l’êpha. 

 

Après avoir récité la Paracha ont dit 
 

 בקשה לאחר אמירת פרשת המן:

ָכל ֲאֶשר ָעֶליָה  ִים ָהָאֶרץ וְּ ָשמַּ ֵמי הַּ ִים ּושְּ ָשמַּ ָתה ָעִשיָת ֶאת הַּ ֶדָך אַּ בַּ ָי לְּ ָתה הּוא יְּ אַּ

ָכל ֲאֶשר ָבֶהם יִַּמים וְּ ָלאֹות  הַּ ִנפְּ ָתה הּוא ֶשָעִשיָת ִנִּסים וְּ אַּ ֶיה ֶאת ֻכָלם וְּ חַּ ָתה מְּ אַּ וְּ

ָלִמיש  חַּ ִים ּוִמּצּור הַּ ָשמַּ ָת ָלֶהם ֶלֶחם ִמן הַּ רְּ טַּ ָבר ִהמְּ ִמדְּ ם בַּ דֹולֹות ָתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו גַּ גְּ

ֵכיֶהם ִשמְּ  ָת ָלֶהם ָכל ָצרְּ ם ָנתַּ גַּ ִים וְּ ֲחֶמיָך הֹוֵצאָת ָלֶהם מַּ רַּ ָתה ֵמֲעֵליֶהם ֵכן בְּ לֹוָתם לֹא ָבלְּ

ֵכי  ָצרְּ ֵכנּו וְּ ִפיק ָלנּו ָכל ָצרְּ סְּ תַּ ֵלנּו וְּ כְּ לְּ כַּ ֵסנּו ּותְּ נְּ רְּ פַּ זּוֵננּו ּותְּ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים תְּ ִבים ּובַּ ָהרַּ

ָעָמל ָגד ח וְּ ִלי ֹטרַּ ֶרוַּח בְּ ִמלּוי ּובְּ רּוִבים בְּ מְּ ָרֵאל הַּ ָך ֵבית ִישְּ מְּ ִקָיה עַּ ּנְּ ָך הַּ ת ָידְּ חַּ ֹול ִמתַּ

ֵדי ָבָשר ָוָדם: ת יְּ חַּ לֹא ִמתַּ ֵכיֶהם וְּ ָת ָלֶהם ָכל ָצרְּ ם ָנתַּ גַּ ִים וְּ ָלִמיש הֹוֵצאָת ָלֶהם מַּ חַּ הַּ

זּוֵננּו  ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים תְּ ִבים ּובַּ ֲחֶמיָך ָהרַּ רַּ ָתה ֵמֲעֵליֶהם ֵכן בְּ לֹוָתם לֹא ָבלְּ ִשמְּ

ֵסנּו  נְּ רְּ פַּ ִמלּוי ּותְּ רּוִבים בְּ מְּ ָרֵאל הַּ ָך ֵבית ִישְּ מְּ ֵכי עַּ ָצרְּ ֵכנּו וְּ ִפיק ָלנּו ָכל ָצרְּ סְּ תַּ ֵלנּו וְּ כְּ לְּ כַּ ּותְּ

ֵדי ָבָשר ָוָדם: ת יְּ חַּ לֹא ִמתַּ ִקָיה וְּ ּנְּ ָך הַּ ת ָידְּ חַּ ָעָמל ָגדֹול ִמתַּ ח וְּ ִלי ֹטרַּ ח בְּ ֶרוַּ  ּובְּ

י ֵואלהֵ  יָ ֱאלהַּ ָפֶניָך יְּ ִהי ָרצֹון ִמלְּ ִמין יְּ זְּ תַּ ֲחסֹוֵרנּו וְּ ֵשי ֵביִתי ָכל מַּ נְּ אַּ י ֶשָתִכין ִלי ּולְּ י ֲאבֹותַּ

ָשָעה ִמָשעֹוֵתינּו ֵדי  ָכל ָשָעה וְּ ֲחסֹוֵרנּו ּולְּ ֵיינּו ֵדי מַּ ָכל יֹום ָויֹום ֵמחַּ ֵכנּו לְּ ָלנּו ָכל ָצרְּ

ָך הַּ  ָיֵתנּו ִמָידְּ ָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינּו ֵדי ִמחְּ ָעֵלינּו ִספּוֵקנּו ּולְּ ִמעּוט ִמפְּ לֹא כְּ ָחָבה וְּ ָהרְּ טֹוָבה וְּ

ִעי  ע זַּרְּ ֶזרַּ ִעי וְּ זַּרְּ ֵשי ֵביִתי וְּ נְּ זֹונֹות אַּ י ּומְּ זֹונֹותַּ יּו מְּ ִיהְּ מּולֹוֵתינּו וְּ ֵעיר גְּ קֹוֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמזְּ וְּ

יַּד ָבָשר ָוָדם: לֹא בְּ ָך וְּ ָידְּ סּוִרים בְּ  מְּ
 

Je vous souhaite une bonne Parnassa Bénahat Oubéchéfa Gadol Amen. 

 


