פרשת המן – שניים מקרא ואחד תרגום
ָסת
וּפ ְרנ ַ
ָס ִתי ַ
וּפ ְרנ ָ
ָסה ְל ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ַ
בוֹתינוּ ֶשׁ ַתּ ְז ִמין ַפּ ְרנ ָ
ֶיך יי ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
יהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
ִ
ֲבוֹד ֶת ָך
נּוּכל ַלעֲבוֹד ע ָ
ַחת וְ לֹא ְבּ ַצ ַער ְבּ ָכבוֹד וְ לֹא ְבּ ִבזּוּי ְבּ ֶה ֵתּר וְ לֹא ְבּ ִאסּוּר ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
יתי ִבּ ְכ ָל ָלם ְ .בּנ ַ
אַנ ֵשׁי ֵב ִ
ְ
ֲר ָבה:
בוֹתינוּ ָמן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ ִציָּה ַוע ָ
תּוֹר ֶת ָך ְכּמוֹ ֶשׁז ְַנ ָתּ ַל ֲא ֵ
וְ ִל ְלמוֹד ָ

ָצא ָה ָעם ְו ָל ְק טוּ ְדּ ַב ר-יוֹם
ֹשׁה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִט יר ָל ֶכם ֶל ֶחם ִמ ןַ -ה ָשּׁ ָמיִ ם ְוי ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶא ל-מ ֶ
ַויּ ֶ
ֹשׁה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִט יר ָל ֶכם ֶל ֶחם
ֹאמר יְ הוָה ֶאל-מ ֶ
תוֹר ִתי ִאם-לֹאַ :ויּ ֶ
ֵל ְך ְבּ ָ
ַסּ נּוּ ֲהי ֵ
ְבּיוֹמוֹ ְל ַמ ַען ֲאנ ֶ
ַא ַמ ר
תוֹר ִתי ִאם-לֹא :ו ֲ
ֵל ְך ְבּ ָ
ַסּנּוּ ֲהי ֵ
ָצא ָה ָעם ְו ָל ְקטוּ ְדּ ַב ר-יוֹם ְבּיוֹמוֹ ְל ַמ ַען ֲאנ ֶ
ִמןַ -ה ָשּׁ ָמיִ ם ְוי ָ
יוֹמיהּ ְבּ ִדיל
יְ ָי ְל מ ֶֹשׁה ָה ֲא נָא ַמ ֵחית ְלכוֹן ַל ְח ָמא ִמן ְשׁ ַמיָּא ְויִ ְפּקוּן ַע ָמּא וְ יִ ְל ְקטוּן ִפּ ְת גָם יוֹם ְבּ ֵ
ָב יאוּ ְו ָהיָה ִמ ְשׁנֶה
אוֹר ְי ִתי ִאם ָלאְ :ו ָה יָה ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁ י ְו ֵה ִכינוּ ֵאת ֲא ֶשׁר-י ִ
ַסּינוּן ַהיְ ָהכוּן ְבּ ָ
ַדּ ֲא נ ֵ
ָביאוּ ְו ָהיָה ִמ ְשׁ נֶה ַע ל
ַעל ֲא ֶשׁר-יִ ְל ְקטוּ יוֹם יוֹםְ :ו ָהיָה ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ְו ֵה ִכ ינוּ ֵאת ֲא ֶשׁר-י ִ
יהי ַעל ַחד ְתּ ֵרין ַע ל
ית ְקּנוּן יָת ְדּ ַי ְיתוֹן וִ ֵ
יתאָה וִ ַ
יוֹמא ְשׁ ִת ָ
יהי ְבּ ָ
ֲא ֶשׁר-יִ ְל ְק טוּ יוֹם יוֹם :וִ ֵ
הוֹצ יא
יד ְע ֶתּם ִכּי יְ הוָה ִ
אַהרֹן ֶא לָ -כּ לְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ֶר בִ --ו ַ
ֹשׁה ְו ֲ
ֹאמר מ ֶ
ְדּ יִ ְל ְקטוּן יוֹם יוֹםַ :ויּ ֶ
יד ְע ֶתּם ִכּי יְ הוָה
אַה רֹן ֶא לָ -כּ לְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ֶר בִ --ו ַ
ֹשׁה ְו ֲ
ֹאמר מ ֶ
ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ :ויּ ֶ
אַהרוֹן ְל ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ְמ ָשׁ אְ --ו ִת ְדּעוּן ֲא ֵרי ְי ָי
ַא ַמר מ ֶֹשׁה וְ ֲ
הוֹצ יא ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם :ו ֲ
ִ
יכ ם ַע ל-
יתם ֶא תְ -כּבוֹד יְ הוָה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ֶאתְ -תּ ֻל נּ ֵֹת ֶ
וּר ִא ֶ
אַר ָעא ְדּ ִמ ְצ ָריִ ם :וּב ֶֹקר ְ
ָתכוֹן ֵמ ְ
אַפּיק י ְ
ֵ
יתם ֶאתְ -כּ בוֹד יְ הוָה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת-
וּר ִא ֶ
ַח נוּ ָמה ִכּי תלונו ) ַת ִלּינוּ( ָע ֵלינוּ :וּב ֶֹקר ְ
יְ הוָה ְונ ְ
וּב ַצ ְפ ָרא וְ ִת ְחזוֹן יָת יְ ָק ָר א ַדּי ָי
ַחנוּ ָמה ִכּי תלונו ) ַת ִלּינוּ( ָע ֵל ינוְּ :
יכם ַע ל-יְ הוָה ְונ ְ
ְתּ ֻל נּ ֵֹת ֶ
ֹשׁה ְבּ ֵת ת
ֹאמר מ ֶ
ֲלנָאַ :ויּ ֶ
ֲמתּוּן ע ַ
ַחנָא ָמא ֲא ֵרי ִמ ְת ָרע ִ
ֲמ ְת כוֹן ַע ל יְ ָי וְ נ ְ
מוֹהי ֻתּ ְרע ָ
יען ֳק ָד ִ
ְבּ ִד ְשׁ ִמ ָ
אַתּם
יכם ֲא ֶשׁרֶ -
יְ הוָה ָל ֶכם ָבּ ֶע ֶרב ָבּ ָשׂ ר ֶל ֱאכֹל ְו ֶל ֶחם ַבּ בּ ֶֹקר ִל ְשׂ בּ ַֹע ִבּ ְשׁ מ ַֹע יְ הוָה ֶא תְ -תּ ֻל נּ ֵֹת ֶ
ֹשׁה ְבּ ֵתת יְ הוָה ָל ֶכם
ֹאמר מ ֶ
יכם ִכּי ַע ל-יְ הוָהַ :ויּ ֶ
ַחנוּ ָמה לֹאָ -ע ֵל ינוּ ְת ֻלנּ ֵֹת ֶ
ַמ ִלּינִ ם ָע ָליו ְונ ְ
אַתּם ַמ ִלּינִ ם ָע ָליו
יכ ם ֲא ֶשׁרֶ -
ָבּ ֶע ֶרב ָבּ ָשׂר ֶל ֱאכֹל ְו ֶל ֶחם ַבּ בּ ֶֹקר ִל ְשׂ בּ ַֹע ִבּ ְשׁ מ ַֹע יְ הוָה ֶאתְ -תּ ֻל נּ ֵֹת ֶ
ַא ַמר מ ֶֹשׁה ִבּ ְד ִי ֵתּין יְ ָי ְלכוֹן ְבּ ַר ְמ ָשׁא ִבּ ְס ָרא
יכם ִכּי ַע ל-יְ הוָה :ו ֲ
ַחנוּ ָמה לֹאָ -ע ֵלינוּ ְת ֻל נּ ֵֹת ֶ
ְונ ְ
ַח נָא
ֲלוֹהי וְ נ ְ
ֲמין ע ִ
ֲמ ְתכוֹן ְדּ אַתּוּן ִמ ְת ָרע ִ
יען ֳק ָדם יְ ָי ֻתּ ְרע ָ
יכל וְ ַל ְח ָמא ְבּ ַצ ְפ ָר א ְל ִמ ְס ַבּע ְבּ ִד ְשׁ ִמ ָ
ְל ֵמ ַ
ֲד ת
אַהרֹן ֱא מֹר ֶא לָ -כּ ל-ע ַ
ֹשׁה ֶא לֲ -
ֹאמר מ ֶ
ימ ָרא ַדּ י ָיַ :ו יּ ֶ
ֲל נָא ֻתּ ְרע ָ
ָמא ָלא ע ַ
ֲמ ְתכוֹן ֱא ָל ֵהין ַעל ֵמ ְ
אַה רֹן ֱאמֹר ֶא ל-
ֹשׁה ֶא לֲ -
ֹאמר מ ֶ
יכםַ :ויּ ֶ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵא ל ִק ְרבוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ִכּי ָשׁ ַמע ֵאת ְתּ ֻל נּ ֵֹת ֶ
ימ ר
אַהרוֹן ֵא ַ
ַא ַמר מ ֶֹשׁ ה ְל ֲ
יכם :ו ֲ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִק ְרבוּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ִכּי ָשׁ ַמע ֵאת ְתּ ֻל נּ ֵֹת ֶ
ָכּ ל-ע ַ
אַהרֹן
ֲמ ְת כוֹן :וַיְ ִהי ְכּ ַד ֵבּר ֲ
מוֹהי ֻתּ ְר ע ָ
יען ֳק ָד ִ
ְל ָכל ְכּנִ ְשׁ ָתּא ִדּ ְב נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְקרוּבוּ ֳק ָדם ְי ָי ֲא ֵרי ְשׁ ִמ ָ
אַה רֹן
ֲדת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְפנוּ ֶאלַ -ה ִמּ ְד ָבּר ְו ִהנֵּה ְכּ בוֹד יְ הוָה נִ ְר אָה ֶבּ ָענָן :וַיְ ִהי ְכּ ַד ֵבּר ֲ
ֶאלָ -כּ ל-ע ַ
ַהוָה ַכּד ַמ ֵלּ יל
ֲדת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְפנוּ ֶאלַ -ה ִמּ ְד ָבּר ְו ִהנֵּה ְכּ בוֹד יְ הוָה נִ ְראָה ֶבּ ָענָן :ו ֲ
ֶאלָ -כּ ל-ע ַ
אַהרוֹן ִעם ָכּל ְכּ ִנ ְשׁ ָתּא ִדּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ִא ְת ְפּנִ יאוּ ְל ַמ ְד ְבּ ָרא וְ ָהא יְ ָק ָרא ַדּי ָי ִא ְתגְּ ִלי ַבּ ֲע ָננָא:
ֲ

ימ ר:
וּמ ֵלּיל יְ ָי ִעם מ ֶֹשׁה ְל ֵמ ַ
ֹשׁה ֵלּאמֹרַ :
ֹשׁה ֵלּאמֹר :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל-מ ֶ
וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל-מ ֶ
וּבבּ ֶֹק ר
ֹאכלוּ ָב ָשׂר ַ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאתְ -תּלוּנֹּת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵא לַ --דּ ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ֵלאמֹר ֵבּ ין ָה ַע ְר ַבּ יִ ם תּ ְ
יכםָ :שׁ ַמ ְע ִתּי ֶאתְ -תּ לוּנֹּת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ --דּ ֵבּ ר
יד ְע ֶתּ ם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ֱא ל ֵֹה ֶ
ִתּ ְשׂ ְבּעוָּ -ל ֶחם ִו ַ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה
וּב בּ ֶֹקר ִתּ ְשׂ ְבּעוָּ -ל ֶחם ִו ַ
ֹאכלוּ ָב ָשׂ ר ַ
ֲא ֵל ֶהם ֵלאמֹר ֵבּ ין ָה ַע ְר ַבּיִ ם תּ ְ
יכלוּן
ימר ֵבּין ִשׁ ְמ ַשׁיָּא ֵתּ ְ
ֲמת ְבּ נֵי יִ ְשׂ ָר ֵא לַ --מ ֵלּ יל ִע ְמּהוֹן ְל ֵמ ַ
יע ֳק ָד ַמי יָת ֻתּ ְרע ָ
יכםְ :שׁ ִמ ַ
ֱאל ֵֹה ֶ
וּב ַצ ְפ ָרא ִתּ ְס ְבּ עוּן ַל ְח ָמ א וְ ִת ְדּעוּן ֲא ֵרי ֲאנָא יְ ָי ֱא ָל ֲהכוֹן :וַיְ ִהי ָב ֶע ֶרב--ו ַ
ַתּ ַעל ַה ְשּׂ ָל ו
ִבּ ְס ָרא ְ
ַתּ ַעל ַה ְשּׂ ָל ו
וּב בּ ֶֹקר ָהיְ ָתה ִשׁ ְכ ַבת ַה ַטּל ָס ִב יב ַל ַמּ ֲחנֶה :וַיְ ִהי ָב ֶע ֶרב--ו ַ
ַתּ ַכס ֶאתַ -ה ַמּ ֲחנֶה ַ
וְ
יקת ְשׂ ָליו
וּס ֵל ַ
ַה וָה ְבּ ַר ְמ ָשׁאְ --
וּב בּ ֶֹקר ָה יְ ָתה ִשׁ ְכ ַבת ַה ַטּ ל ָס ִב יב ַל ַמּ ֲחנֶה :ו ֲ
ַתּ ַכס ֶאתַ -ה ַמּ ֲחנֶה ַ
וְ
ַתּ ַעל ִשׁ ְכ ַבת ַה ָטּל
יתא :ו ַ
ָח ַתת ַט ָלּא ְסחוֹר ְסחוֹר ְל ַמ ְשׁ ִר ָ
וּב ַצ ְפ ָרא ֲהוָת נ ֲ
יתא ְ
ַח ָפת יָת ַמ ְשׁ ִר ָ
וֲ
ַתּ ַעל ִשׁ ְכ ַבת ַה ָטּ ל ְו ִהנֵּה ַע לְ -פּ נֵי
אָרץ :ו ַ
ְו ִהנֵּה ַע לְ -פּנֵי ַה ִמּ ְד ָבּר ַדּק ְמ ֻח ְס ָפּ סַ --דּק ַכּ ְכּ פֹר ַעלָ -ה ֶ
אַפּי ַמ ְד ְבּ ָרא
ָח ַתת ַט ָלּא וְ ָהא ַעל ֵ
יקת נ ֲ
וּס ֵל ַ
אָרץְ :
ַה ִמּ ְד ָבּר ַדּק ְמ ֻח ְס ָפּסַ --דּק ַכּ ְכּפֹר ַע לָ -ה ֶ
אָחיו ָמ ן
ֹאמרוּ ִא ישׁ ֶאלִ -
אַר ָעא :וַיִּ ְראוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
ידא ַעל ְ
ַדּ ְע ַדּק ְמ ֻק ַלּףַ --דּ ְע ַדּק ְדּ גִ יר ִכּ גְ ִל ָ
אָכ ָלה:
ָתן יְ הוָה ָל ֶכם ְל ְ
ֹשׁה ֲא ֵל ֶהם הוּא ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר נ ַ
ֹאמר מ ֶ
ָדעוּ ַמה-הוּא ַו יּ ֶ
הוּאִ --כּי לֹא י ְ
ֹשׁ ה
ֹאמר מ ֶ
ָדעוּ ַמ ה-הוּא ַויּ ֶ
אָחיו ָמן הוּאִ --כּי לֹא י ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאלִ -
וַיִּ ְראוּ ְב נֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
אַחוּהי ַמנָּא
ִ
ַא ַמרוּ גְּ ַבר ְל
ַחזוֹ ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵא ל ו ֲ
אָכ ָלה :ו ֲ
ָתן יְ הוָה ָל ֶכם ְל ְ
ֲא ֵל ֶהם הוּא ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר נ ַ
יכל :זֶה ַה ָדּ ָב ר
יהב יְ ָי ְלכוֹן ְל ֵמ ַ
ַא ַמר מ ֶֹשׁה ְלהוֹן הוּא ַל ְח ָמא ִדּ ַ
ָד ִעין ָמא הוּא ו ֲ
הוּאֲ --א ֵרי ָלא י ְ
יכ םִ --אישׁ ַל ֲא ֶשׁ ר
ַפשׁ ֵֹת ֶ
ֻלגּ ֶֹלת ִמ ְס ַפּר נ ְ
אָכ לוֹ ע ֶֹמר ַלגּ ְ
ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ִל ְק טוּ ִמ ֶמּ נּוּ ִא ישׁ ְל ִפי ְ
ֻל גּ ֶֹלת ִמ ְס ַפּ ר
אָכלוֹ ע ֶֹמר ַלגּ ְ
אָהלוֹ ִתּ ָקּ חוּ :זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ִל ְק טוּ ִמ ֶמּ נּוּ ִאישׁ ְל ִפי ְ
ְבּ ֳ
ָמא ְדּ ַפ ֵקּיד יְ ָי ְלקוּטוּ ִמנֵּיהּ גְּ ַב ר ְלפֹם
אָהלוֹ ִתּ ָקּחוֵּ :דּין ִפּ ְתג ָ
יכםִ --אישׁ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ֳ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
נְ
ַפ ָשׁ ְתכוֹן--גְּ ַבר ְל ִד ְב ַמ ְשׁ ְכּ נֵיהּ ִתּ ְסּבוּןַ :ו ַיּעֲשׂוֵּ -כן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵא ל
ֻל ָתּא ִמ נְ יַן נ ְ
ֻלגּ ְ
ֻמ ָרא ְלג ְ
יכ ֵליהּ :ע ְ
ֵמ ְ
ֲבדוּ ֵכּין
וַיִּ ְל ְקטוּ ַה ַמּ ְר ֶבּה ְו ַה ַמּ ְמ ִע יטַ :ו ַיּ עֲשׂוֵּ -כן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְל ְק טוּ ַה ַמּ ְר ֶבּה ְו ַה ַמּ ְמ ִע יטַ :וע ַ
אַז ַערַ :ו ָיּ מֹדּוּ ָב ע ֶֹמ רְ --ולֹא ֶה ְע ִדּיף ַה ַמּ ְר ֶבּה ְו ַה ַמּ ְמ ִעיט לֹא
וּד ְ
אַסגִּ י ְ
וּל ַקטוּ ְדּ ְ
ְבּ נֵי ִי ְשׂ ָר ֵא ל ְ
אָכ לוֹ ָל ָק טוַּ :ו ָיּמֹדּוּ ָבע ֶֹמרְ --ולֹא ֶה ְע ִדּ יף ַה ַמּ ְר ֶבּה ְו ַה ַמּ ְמ ִע יט לֹא ֶה ְח ִסיר
ֶה ְח ִס יר ִא ישׁ ְל ִפיְ -
יכ ֵליהּ
אַז ַער ָלא ֲח ַסר גְּ ַבר ְלפֹם ֵמ ְ
וּד ְ
אַסגִּ י ְ
אוֹתר ְדּ ְ
ֻמ ָר א--וְ ָלא ַ
אָכלוֹ ָל ָקטוּ :וְ ָכלוּ ְבּע ְ
ִאישׁ ְל ִפיְ -
ֹשׁה ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ אַל-
ֹאמר מ ֶ
יוֹתר ִמ ֶמּ נּוּ ַע ד-בּ ֶֹקרַ :ויּ ֶ
ֹשׁה ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ אַלֵ -
ֹאמר מ ֶ
ְל ַקטוַּ :ויּ ֶ
ַשׁאַר ִמ נֵּיהּ ַעד ַצ ְפ ָראְ :ולֹאָ -שׁ ְמ עוּ ֶאל-
ֹשׁ ה ְלהוֹן ֲאנָשׁ ָלא י ְ
ַא ַמר מ ֶ
יוֹתר ִמ ֶמּנּוּ ַעד-בּ ֶֹקר :ו ֲ
ֵ
ֹשׁהְ :ולֹאָ -שׁ ְמ עוּ
ֲל ֶהם מ ֶ
תּוֹל ִע ים וַיִּ ְב אַשׁ וַיִּ ְקצֹף ע ֵ
ָשׁים ִמ ֶמּ נּוּ ַעד-בּ ֶֹקר ַו ָיּרֻם ָ
ַיּוֹתרוּ ֲאנ ִ
ֹשׁה ו ִ
מֶ
ֹשׁה :וְ ָלא
תּוֹל ִעים וַיִּ ְבאַשׁ וַיִּ ְקצֹף ֲע ֵל ֶהם מ ֶ
ָשׁ ים ִמ ֶמּנּוּ ַעד-בּ ֶֹקר ַו ָיּרֻם ָ
ַיּוֹתרוּ ֲאנ ִ
ֶאל-מֹ ֶשׁה ו ִ
ֲליהוֹן מ ֶֹשׁה:
וּרגֵיז ע ֵ
וּס ִרי ְ
וּר ֵחישׁ ִר ְח ָשׁא ְ
ֻב ַריָּא ִמנֵּיהּ ַעד ַצ ְפ ָרא ְ
אַשׁאַרוּ גּ ְ
ֹשׁה וְ ְ
ַק ִבּ ילוּ ִמן מ ֶ
ָמס :וַיִּ ְל ְקטוּ אֹתוֹ ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹק ר
אָכ לוֹ ְו ַחם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְונ ָ
וַיִּ ְל ְקטוּ אֹתוֹ ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ִאישׁ ְכּ ִפי ְ
וּמ א
יכ ֵליהּ ָ
ָתיהּ ִבּ ְצ ַפר ִבּ ְצ ַפר גְּ ַבר ְכּ פֹם ֵמ ְ
וּל ַקטוּ י ֵ
ָמסְ :
אָכלוֹ ְו ַחם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְונ ָ
ִאישׁ ְכּ ִפי ְ

ֲלוֹהי ִשׁ ְמ ָשׁא ָפּ ַשׁר :וַיְ ִהי ַבּ יּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ָל ְק טוּ ֶל ֶחם
אַפּי ַח ְק ָלא ַכּד ֲח ָמא ע ִ
ְדּ ִמ ְשׁ ְתּאַר ִמ נֵּיהּ ַעל ֵ
ֹשׁה :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ָל ְק טוּ
יאי ָה ֵע ָדה ַויַּגִּ ידוּ ְלמ ֶ
ִמ ְשׁנֶהְ --שׁנֵי ָהע ֶֹמר ָל ֶא ָחד ַו ָיּבֹאוּ ָכּל-נְ ִשׂ ֵ
יוֹמ א
ַהוָה ְבּ ָ
ֹשׁ ה :ו ֲ
ַגּידוּ ְלמ ֶ
יאי ָה ֵע ָדה ַויּ ִ
ֶל ֶחם ִמ ְשׁנֶהְ --שׁנֵי ָהע ֶֹמר ָל ֶא ָחד ַו ָיּבֹאוּ ָכּ ל-נְ ִשׂ ֵ
ַאתוֹ ָכּל ַר ְב ְר ֵבי ְכּ נִ ְשׁ ָתּא וְ ַח וִּ יאוּ
ֻמ ִרין ְל ַחד ו ֲ
יתאָה ְל ַקטוּ ַל ְח ָמא ַעל ַחד ְתּ ֵריןְ --תּ ֵרין ע ְ
ְשׁ ִת ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָהַ --שׁ ָבּתוֹן ַשׁ ַבּת-ק ֶֹדשׁ ַליהוָה ָמ ָחר ֵאת ֲא ֶשׁר-
ְלמ ֶֹשׁהַ :ו יּ ֶ
תֹּאפוּ ֵאפוּ ְו ֵאת ֲא ֶשׁ רְ -תּ ַב ְשּׁלוּ ַבּ ֵשּׁלוּ ְו ֵאת ָכּ לָ -ה ע ֵֹד ף ַה נִּ יחוּ ָל ֶכם ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַעדַ -ה בּ ֶֹקר:
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָהַ --שׁ ָבּתוֹן ַשׁ ַבּת-ק ֶֹדשׁ ַל יהוָה ָמ ָחר ֵאת ֲא ֶשׁר-תֹּאפוּ ֵאפוּ
ַויּ ֶ
ַא ַמר ְלהוֹן הוּא
ְו ֵאת ֲא ֶשׁרְ -תּ ַב ְשּׁלוּ ַבּ ֵשּׁ לוּ ְו ֵאת ָכּ לָ -הע ֵֹדף ַה נִּ יחוּ ָל ֶכם ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַעדַ -ה בּ ֶֹקר :ו ֲ
יפא ֵאיפוֹ ְויָת ְדּאַתּוּן
ידין ְל ֵמ ָ
ֲת ִ
ְדּ ַמ ֵלּיל ְי ָיַ --שׁ ָבּא ַשׁ ָבּ ָתא ֻק ְד ָשׁא ֳק ָדם יְ ָי ְמ ַחר יָת ְדּאַתּוּן ע ִ
אַצ נַעוּ ְלכוֹן ְל ַמ ְטּ ָרא ַעד ַצ ְפ ָראַ :ויַּנִּ יחוּ אֹתוֹ ַעד-
מוֹת ָרא ְ
ָ
ידין ְל ַב ָשּׁ ָלא ַבּ ִשּׁילוּ וְ יָת ָכּל
ֲת ִ
עִ
ֹשׁה ְולֹא ִה ְב ִאישׁ ְו ִר ָמּה לֹאָ -ה יְ ָתה בּוַֹ :ויַּנִּ יחוּ אֹתוֹ ַע דַ -ה בּ ֶֹקר ַכּ ֲא ֶשׁר
ַה בּ ֶֹקר ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶ
ָתיהּ ַעד ַצ ְפ ָרא ְכּ ָמא ְדּ ַפ ֵקּיד מ ֶֹשׁה וְ ָלא
ֹשׁה ְולֹא ִה ְב ִא ישׁ ְו ִר ָמּה לֹאָ -היְ ָתה בּוֹ :וְ ְ
אַצ נַעוּ י ֵ
ִצוָּה מ ֶ
ֹשׁה ִא ְכלֻהוּ ַה יּוֹם ִכּיַ -שׁ ָבּת ַה יּוֹם ַליהוָה ַה יּוֹם לֹא
ֹאמר מ ֶ
ְס ִרי וְ ִר ְח ָשׁא ָלא ֲה וָת ֵבּיהַּ :ויּ ֶ
ֹשׁה ִא ְכ לֻהוּ ַה יּוֹם ִכּיַ -שׁ ָבּת ַהיּוֹם ַליהוָה ַה יּוֹם לֹא ִת ְמ ָצ ֻאהוּ
ֹאמר מ ֶ
ִת ְמ ָצ ֻאהוּ ַבּ ָשּׂ ֶדהַ :ו יּ ֶ
יוֹמא ֵדּין ָלא
יוֹמא ֵדּין ֳק ָדם יְ ָי ָ
יוֹמא ֵדּין ֲא ֵרי ַשׁ ְבּ ָתא ָ
לוּהי ָ
ַא ַמר מ ֶֹשׁה ִא ְכ ִ
ַבּ ָשּׂ ֶדה :ו ֲ
ָמים
יעי ַשׁ ָבּת לֹא יִ ְהיֶה-בּוֵֹ :שׁ ֶשׁת י ִ
ָמ ים ִתּ ְל ְק ֻטהוּ ַ
וּב יּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַתּ ְשׁ ְכּחוּנֵּיהּ ְבּ ַח ְק ָלאֵ :שׁ ֶשׁת י ִ
יעאָה
יוֹמא ְשׁ ִב ָ
וּב ָ
יוֹמין ִתּ ְל ְקטוּנֵּיהּ ְ
יעי ַשׁ ָבּת לֹא יִ ְה יֶה-בּוִֹ :שׁ ָתּא ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ִתּ ְל ְק ֻטהוּ ַ
ָצאוּ ִמ ןָ -ה ָעם ִל ְלקֹט ְולֹא ָמ ָצ אוּ :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם
יעי י ְ
ַשׁ ְבּ ָתא ָל א יְ ֵהי ֵבּיהּ :וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעאָה נְ ַפקוּ ִמן ַע ָמּא ְל ִמ ְל ַקט וְ ָל א
יוֹמא ְשׁ ִב ָ
ַהוָה ְבּ ָ
ָצאוּ ִמןָ -ה ָעם ִל ְלקֹט ְולֹא ָמ ָצאוּ :ו ֲ
יעי י ְ
ַה ְשּׁ ִב ִ
ֹאמר יְ הוָה
ֹשׁ ה ַע ד-אָנָה ֵמאַנְ ֶתּם ִל ְשׁמֹר ִמ ְצו ַֹתי ְותוֹר ָֹת יַ :ויּ ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֶאל-מ ֶ
אַשׁ ַכּחוַּ :ו יּ ֶ
ְ
ַא ַמר ְי ָי ְלמ ֶֹשׁה ַעד ִא ַמּ ִתּי אַתּוּן
ֹשׁה ַעד-אָנָה ֵמ אַנְ ֶתּם ִל ְשׁמֹר ִמ ְצו ַֹתי ְותוֹר ָֹתי :ו ֲ
ֶאל-מ ֶ
ָתן ָל ֶכם ַה ַשּׁ ָבּתַ --ע לֵ -כּן הוּא נ ֵֹתן ָל ֶכם ַבּיּוֹם
אוֹר ְי ָתיְ :ראוּ ִכּ י-יְ הוָה נ ַ
קּוֹדי וְ ָ
ְמ ָס ְר ִבין ְל ִמ ַטּר ִפּ ַ
יעיְ :ר אוּ ִכּ י-יְ הוָה
ֵצא ִא ישׁ ִמ ְמּ קֹמוַֹ --בּ יּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יוֹמ יִ ם ְשׁבוּ ִאישׁ ַתּ ְח ָתּ יו אַל-י ֵ
ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶל ֶחם ָ
ֵצא
יוֹמ יִ ם ְשׁבוּ ִאישׁ ַתּ ְח ָתּיו אַל-י ֵ
ָתן ָל ֶכם ַה ַשּׁ ָבּתַ --ע לֵ -כּן הוּא נ ֵֹתן ָל ֶכם ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ֶל ֶחם ָ
נַ
יוֹמ א
ָהיב ְלכוֹן ְבּ ָ
יעיֲ :חזוֹ ֲא ֵרי יְ ָי יְ ַהב ְלכוֹן ַשׁ ְבּ ָתאַ --על ֵכּין הוּא י ֵ
ִאישׁ ִמ ְמּ קֹמוַֹ --בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעאָה:
יוֹמא ְשׁ ִב ָ
אַת ֵריהְּ --בּ ָ
חוֹתוֹהי ָלא יִ פּוֹק ֲא נָשׁ ֵמ ְ
ִ
יוֹמין ִתּיבוּ ֲאנָשׁ ְתּ
יתאָה ְל ֵחים ְתּ ֵרין ִ
ְשׁ ִת ָ
יעאָה:
יוֹמא ְשׁ ִב ָ
וּשׁ ַבתוּ ַע ָמּא ְבּ ָ
וַיִּ ְשׁ ְבּתוּ ָה ָעם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִעי :וַיִּ ְשׁ ְבּתוּ ָה ָעם ַבּ יּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִעיְ :
יחת ִבּ ְד ָב שׁ :וַיִּ ְק ְר אוּ ֵבית-
ֶרע גַּד ָל ָבן ְו ַט ְעמוֹ ְכּ ַצ ִפּ ִ
וַיִּ ְק ְראוּ ֵב ית-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאתְ -שׁמוֹ ָמן ְוהוּא ְכּז ַ
וּקרוֹ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל יָת ְשׁ ֵמיהּ
יחת ִבּ ְד ָבשְׁ :
ֶרע גַּד ָל ָבן ְו ַט ְעמוֹ ְכּ ַצ ִפּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאתְ -שׁמוֹ ָמן ְוהוּא ְכּז ַ
ֹשׁה זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁ ר
ֹאמר מ ֶ
יט וָן ִבּ ְד ַבשַׁ :ויּ ֶ
ַמ נָּא וְ הוּא ְכּ ַבר זְ ַרע גִּ ָדּא ִחיוָר ְו ַט ְע ֵמיהּ ְכּ ִא ְס ְק ִר ָ
יכם ְל ַמ ַען יִ ְראוּ ֶאתַ -ה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ַכ ְל ִתּ י
ִצוָּה יְ הוָהְ --מלֹא ָהע ֶֹמר ִמ ֶמּנּוּ ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְלדֹר ֵֹת ֶ

ֹשׁה זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה--
ֹאמר מ ֶ
יאי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ :ויּ ֶ
הוֹצ ִ
ֶא ְת ֶכם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ִ
יכם ְל ַמ ַען יִ ְראוּ ֶאתַ -ה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ַכ ְל ִתּי ֶא ְת ֶכ ם
ְמ לֹא ָהע ֶֹמר ִמ ֶמּ נּוּ ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֻמ ָר א
ָמא ְדּ ַפ ֵקּיד יְ ָיְ --מ ֵלי ע ְ
ַא ַמר מ ֶֹשׁ ה ֵדּין ִפּ ְתג ָ
יאי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶר ץ ִמ ְצ ָר יִ ם :ו ֲ
הוֹצ ִ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ִ
אַפּ ִ
ָתכוֹן ְבּ ַמ ְד ְבּ ָרא ְבּ ָ
ָתכוֹן
קוּתי י ְ
ילית י ְ
אוֹכ ִ
ִמ נֵּיהּ ְל ַמ ְטּ ָרא ְל ָד ֵר יכוֹן ְבּ ִדיל ְדּ ִי ְחזוֹן יָת ַל ְח ָמא ְדּ ֵ
אַחת ְו ֶתןָ -שׁ ָמּה ְמלֹאָ -הע ֶֹמר ָמן
אַה רֹן ַקח ִצנְ ֶצנֶת ַ
ֹשׁה ֶאלֲ -
אמר מ ֶ
אַר ָעא ְדּ ִמ ְצ ָר יִ םַ :ויֹּ ֶ
ֵמ ְ
אַחת ְו ֶתן-
אַה רֹן ַקח ִצנְ ֶצנֶת ַ
ֹשׁה ֶא לֲ -
ֹאמר מ ֶ
יכםַ :ויּ ֶ
ְו ַהנַּח אֹתוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָה ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְלדֹר ֵֹת ֶ
אַהרוֹן ַס ב
ַא ַמר מ ֶֹשׁ ה ְל ֲ
יכם :ו ֲ
ָשׁ ָמּה ְמ לֹאָ -ה ע ֶֹמר ָמן ְו ַהנַּח אֹתוֹ ִל ְפנֵי יְ הוָה ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָתיהּ ֳק ָדם יְ ָי ְל ַמ ְטּ ָרא ְל ָד ֵריכוֹןַ :כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה
אַצנַע י ֵ
ֻמ ָרא ַמ נָּא וְ ְ
לוֹחית ֲח ָדא וְ ַהב ַתּ ָמּן ְמ ֵלי ע ְ
ְצ ִ
יחהוּ
ֹשׁה ַויַּנִּ ֵ
אַהרֹן ִל ְפנֵי ָה ֵעדֻת ְל ִמ ְשׁ ָמ ֶרתַ :כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָה ֶאל-מ ֶ
יחהוּ ֲ
ֹשׁה ַויַּנִּ ֵ
יְ הוָה ֶא ל-מ ֶ
אַהרֹן ִל ְפ נֵי ָה ֵעדֻת ְל ִמ ְשׁ ָמ ֶרתְ :כּ ָמא ְדּ ַפ ֵקּיד יְ ָי ְלמ ֶֹשׁ ה וְ ְ
דוּת א
אַהרוֹן ֳק ָדם ָס ֲה ָ
אַצנְ ֵעיהּ ֲ
ֲ
נוֹשׁ ֶבתֶ :אתַ -ה ָמּ ן
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָהַ --עד-בֹּאָם ֶאלֶ -א ֶרץ ָ
אָכלוּ ֶאתַ -ה ָמּן ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ְל ַמ ְטּ ָראְ :
אַר ָבּ ִע ים ָשׁנָהַ --עד-
אָכלוּ ֶא תַ -ה ָמּן ְ
וּב נֵי יִ ְשׂ ָר ֵא ל ְ
ָעןְ :
אָכלוַּ --ע ד-בֹּאָם ֶא לְ -ק ֵצה ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ְ
וּב נֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ַכ לוּ
ָעןְ :
אָכ לוַּ --ע ד-בֹּאָם ֶאלְ -ק ֵצה ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
נוֹשׁ ֶבתֶ :אתַ -ה ָמּן ְ
בֹּאָם ֶא לֶ -א ֶרץ ָ
אַר ָע א
ָפי ְ
יב ָתּא יָת ַמ נָּא ֲא ַכלוַּ --עד ַדּ ֲאתוֹ ִל ְסי ֵ
ָת ְ
אַר ְבּ ִעין ְשׁ נִ יןַ --עד ְדּ ָעאלוּ ַל ֲא ַרע י ֵ
יָת ַמנָּא ְ
ֻמ ָרא ַחד ִמן ַע ְס ָרא
יפה הוּא :וְ ע ְ
ֲשׂ ִרית ָה ֵא ָ
יפה הוּאְ :ו ָהע ֶֹמר ע ִ
ֲשׂ ִר ית ָה ֵא ָ
ָעןְ :ו ָהע ֶֹמר ע ִ
ִדּ ְכנ ַ
ִבּ ְת ָלת ְס ִאין הוּא:
ַמים וְ ָכל
יה ַהיּ ִ
וְכל ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
אָרץ ָ
וּשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמים ָה ֶ
ית ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
אַתּה ָע ִשׂ ָ
אַתּה הוּא ְיי ְל ַב ֶדּ ָך ָ
ָ
בוֹתינוּ
ית נִ ִסּים וְנִ ְפ ָלאוֹת ְגּדוֹלוֹת ָתּ ִמיד ִעם ֲא ֵ
אַתּה הוּא ֶשׁ ָע ִשׂ ָ
ֻלּם וְ ָ
אַתּה ְמ ַחיֶּה ֶאת כּ ָ
ֲא ֶשׁר ָבּ ֶהם וְ ָ
ָת ָתּ ָל ֶהם ָכּל
את ָל ֶהם ַמ ִים וְ גַם נ ַ
הוצ ָ
וּמצּוּר ַה ַח ָלּ ִמישׁ ֵ
גַּם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ִה ְמ ַט ְר ָתּ ָל ֶהם ֶל ֶחם ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִ
יהם ִשׂ ְמ ָ
ָצ ְר ֵכ ֶ
וּת ַפ ְרנְ ֵסנוּ
ֲצוּמים ְתּזוּנֵנוּ ְ
יך ָהע ִ
וּב ֲח ָס ֶד ָ
יך ָה ַר ִבּים ַ
יהם ֵכּן ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ
ֲל ֶ
לוֹתם לֹא ָב ְל ָתה ֵמע ֵ
וּב ֶרוַח ְבּ ִלי ט ַֹרח וְ ָע ָמל
רוּבּים ְבּ ִמלּוּי ְ
וְת ְס ִפּיק ָלנוּ ָכּל ָצ ְר ֵכנוּ וְ ָצ ְר ֵכי ַע ְמּ ָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְמ ִ
וּת ַכ ְל ְכּ ֵלנוּ ַ
ְ
ָדם:
ָד ָך ַהנְּ ִקיָּה וְ לֹא ִמ ַתּ ַחת יְ ֵדי ָב ָשׂר ו ָ
גָּדוֹל ִמ ַתּ ַחת י ְ
סוֹרנוּ וְ ַתזְ ִמין ָלנו ָכּל
יתי ָכּל ַמ ֲח ֵ
אַנ ֵשׁי ֵב ִ
וּל ְ
בוֹתי ֶשׁ ָתּ ִכין ִלי ְ
ֶיך ְיי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲא ַ
ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
וּל ָכל ֶע ֶצם
פּוּקנוּ ְ
עוֹתינוּ ֵדי ִס ֵ
וְשׁ ָעה ִמ ָשּׁ ֵ
וּל ָכל ָשׁ ָעה ָ
סוֹרנוּ ְ
ָצ ְר ֵכנוּ ְל ָכל יוֹם וָיּוֹם ֵמ ַחיֵּינוּ ֵדי ַמ ֲח ֵ
ָד ָך ַה ָ
ָתנוּ ִמיּ ְ
ֲצ ֵמינוּ ֵדי ִמ ְחי ֵ
ֵמע ָ
וּמזְ ֵעיר
קוֹצר ֲח ָס ֵדינוּ ִ
טוֹבה וְ ָה ְר ָח ָבה וְ לֹא ְכּ ִמעוּט ִמ ְפ ָע ֵלינוּ וְ ֶ
ָדם:
ָד ָך וְ לֹא ְבּיַד ָבּ ָשׂר ו ָ
סוּרים ְבּי ְ
ַר ִעי ְמ ִ
ֶרע ז ְ
ַר ִעי וְ ז ַ
יתי וְ ז ְ
וּמזוֹנוֹת אַנְ ֵשׁי ֵב ִ
זוֹנוֹתי ְ
מוּלוֹתינוּ וְ ִי ְהיוּ ְמ ַ
ֵ
ְגּ

לע"נ הרה"ח ר' אברהם ז"ל בן יבלחט"א הרה"ח ר' משה ארי' וייזנער הי"ו
מנכ"ל מפעל הש"ס העולמי
sanzusa

