המן
פרשת
סגולה לפרנסה בשפע

סגולת אמירת פרשת המן ידועה ומפורסמת שמועילה לפרנסה בשפע ,ומובא
בשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב זצוק"ל זיע"א ,כי סגולה מיוחדת לומר
את פרשת המן (שניים מקרא ואחד תרגום) ביום שלישי בשבוע שקוראים בו את
פרשת בשלח ,שחל השבוע.
קודם קריאת פרשת המן ,יש אומרים תפילה זו:

ּופ ְרנָ ַסת ַאנְ ֵׁשי ֵב ִיתי ִּבכְ לָ לָ ם.
ּופ ְרנָ ָס ִתי ַ
יִׂש ָר ֵאל ַ
וֵאלהי ֲאב ֵֹותינּו ֶׁש ַּתזְ ִמין ַּפ ְרנָ ָסה לְ כָ ל ַע ְּמָך ֵּבית ְ
ֵ
להינּו
ִיְהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְיָ ֱא ֵ
ְּבנַ ַחת וְלא ְּב ַצ ַער ְּבכָ בֹוד וְלא ְּב ִבּזּוי ְּב ֶה ֵּתר וְלא ְּב ִאּסּור ּכְ ֵדי ֶׁשּנּוכַ ל לַ ֲעבֹוד ֲעב ָֹוד ֶתָך וְלִ לְ מֹוד ּת ָֹור ֶתָך ּכְ מֹו ֶׁשזַ נְ ָּת לַ ֲאב ֵֹותינּו ָמן
ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרץ ִצּיָה ֲוַע ָר ָבה.
נוסח פרשת המן – שניים מקרא ואחד תרגום:

וְיָצא ָה ָעם וְלָ ְקטּו ְּד ַבר יֹום ְּביֹומֹו לְ ַמ ַען ֲאנַ ֶּסּנּו ֲהיֵלֵ ְך ְּבת ָֹור ִתי ִאם ֹלא.
ֹאמר יְיָ ֶאל מ ֶֹׁשה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ ֶחם ִמן ַה ָּׁש ָמיִם ָ
וַ ּי ֶ
וְיָצא ָה ָעם וְלָ ְקטּו ְּד ַבר יֹום ְּביֹומֹו לְ ַמ ַען ֲאנַ ֶּסּנּו ֲהיֵלֵ ְך ְּבת ָֹור ִתי ִאם ֹלא.
ֹאמר יְיָ ֶאל מ ֶֹׁשה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ ֶחם ִמן ַה ָּׁש ָמיִם ָ
וַ ּי ֶ
וְיִּפקּון ַע ָּמא וְיִלְ ְקטּון ִּפ ְתּגַ ם יֹום ְּבי ֵֹומיּה ְּב ִדיל ַּד ֲאנַ ִּסּנּון ַה ָיְהכּון ְּבא ַֹור ִיְתי ִאם לָ א.
ֲוַא ַמר יְיָ לְ מ ֶֹׁשה ָהא ֲאנָ א ָמ ֵחית לְ כֹון לַ ְח ָמא ִמן ְׁש ַמּיָא ְ
ָוְהיָה ַּבּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשי ֵוְהכִ ינּו ֵאת ֲא ֶׁשר ִיָביאּו ָוְהיָה ִמ ְׁשנֶ ה ַעל ֲא ֶׁשר יִלְ ְקטּו יֹום יֹום.
ָוְהיָה ַּבּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשי ֵוְהכִ ינּו ֵאת ֲא ֶׁשר ִיָביאּו ָוְהיָה ִמ ְׁשנֶ ה ַעל ֲא ֶׁשר יִלְ ְקטּו יֹום יֹום.
וִיהי ַעל ַחד ְּת ֵרין ַעל ְּדיִלְ ְקטּון יֹום יֹום.
וִית ְּקנּון יָת ְּדיַיְ תּון ֵ
וִיהי ְּבי ָֹומא ְׁש ִת ָית ָאה ַ
ֵ
וִיד ְע ֶּתם ּכִ י יְיָ ה ִֹוציא ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם.
יִׂש ָר ֵאל ֶע ֶרב ַ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ַוְא ֲהרֹן ֶאל ּכָ ל ְּבנֵ י ְ
וַ ּי ֶ
וִיד ְע ֶּתם ּכִ י יְיָ ה ִֹוציא ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם.
יִׂש ָר ֵאל ֶע ֶרב ַ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ַוְא ֲהרֹן ֶאל ּכָ ל ְּבנֵ י ְ
וַ ּי ֶ
ֲוַא ַמר מ ֶֹׁשה ַוְא ֲהרֹן לְ כָ ל ְּבנֵ י ְיִש ָר ֵאל ְּב ַר ְמ ָׁשא ִוְת ְּדעּון ֲא ֵרי יְיָ ַא ֵּפיק ְיָתכֹון ֵמ ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִם.
ּוב ֶֹקר ְּור ִא ֶיתם ֶאת ּכְ בֹוד יְיָ ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם ַעל יְיָ וְנַ ְחנּו ָמה ּכִ י ַתּלִ ינּו ָעלֵ ינּו.
ּוב ֶֹקר ְּור ִא ֶיתם ֶאת ּכְ בֹוד יְיָ ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם ַעל יְיָ וְנַ ְחנּו ָמה ּכִ י ַתּלִ ינּו ָעלֵ ינּו.
[ק ָדמ ִֹוהי] יָת ֻּת ְר ֲעמ ְּותכֹון ַעל ֵמ ְימ ָרא ַדיְיָ וְנַ ְחנָ א ָמה ֲא ֵרי ַא ְת ַר ַע ְמּתּון ֲעלָ נָ א.
ְּוב ַצ ְפ ָרא ֶוְת ֱחזּון יָת ָיְק ָרא ַדיְיָ ּכַ ד ְׁש ִמ ַיע ֳ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ְּב ֵתת יְיָ לָ כֶ ם ָּב ֶע ֶרב ָּב ָׂשר לֶ ֱאכֹל וְלֶ ֶחם ַּבּב ֶֹקר לִ ְׂשּב ַֹע ִּב ְשׁמ ַֹע יְיָ ֶאת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם
וַ ּי ֶ
ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ַמּלִ ינִ ם ָעלָ יו וְנַ ְחנּו ָמה ֹלא ָעלֵ ינּו ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם ּכִ י ַעל יְיָ.
ֹאמר מ ֶֹׁשה ְּב ֵתת יְיָ לָ כֶ ם ָּב ֶע ֶרב ָּב ָׂשר לֶ ֱאכֹל וְלֶ ֶחם ַּבּב ֶֹקר לִ ְׂשּב ַֹע ִּב ְשׁמ ַֹע יְיָ ֶאת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם
וַ ּי ֶ
ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ַמּלִ ינִ ם ָעלָ יו וְנַ ְחנּו ָמה ֹלא ָעלֵ ינּו ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם ּכִ י ַעל יְיָ.
ֲוַא ַמר מ ֶֹׁשה ִּב ְד ַיִּתן יְיָ לְ כֹון ְּב ַר ְמ ָׁשא ִּב ְס ָרא לְ ֵמיכַ ל וְלַ ְח ָמא ְּב ַצ ְפ ָרא לְ ִמ ְס ַּבע ְּב ִד ְׁש ִמ ַיען ֳק ָדם יְיָ יָת ֻּת ְר ֲעמ ְּותכֹון
ִּדי ַאּתּון ִמ ְת ַר ֲע ִמין ֲעל ִֹוהי וְנַ ְחנָ א ָמא לָ א ֲעלָ נָ א ֻּת ְר ֲעמ ְּותכֹון ֶאּלָ ֵהן ַעל ֵמ ְימ ָרא ַדיְיָ.
יִש ָׂר ֵאל ִק ְרבּו לִ ְפנֵ י יְיָּ ,כִ י ָׁש ַמע ֵאת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם.
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ַא ֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ּכָ ל ֲע ַדת ְּבנֵ י ְ
וַ ּי ֶ
יִש ָׂר ֵאל ִק ְרבּו לִ ְפנֵ י יְיָּ ,כִ י ָׁש ַמע ֵאת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם.
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ַא ֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ּכָ ל ֲע ַדת ְּבנֵ י ְ
וַ ּי ֶ
ֲוַא ַמר מ ֶֹׁשה לְ ַא ֲהרֹן ֱא ַמר לְ כָ ל ּכְ נִ ְׁש ָּתא ִּד ְבנֵ י ְיִש ָר ֵאל ְק ִריבּו ֳק ָדם יְיָ ֲא ֵרי ְׁש ִמ ַיען ֳק ָדמ ִֹוהי יָת ֻּת ְר ֲעמ ְּותכֹון.
וַּיִפנּו ֶאל ַה ִּמ ְד ָּבר ִוְהּנֵ ה ּכְ בֹוד יְיָ נִ ְר ָאה ֶּב ָענָ ן.
יִׂש ָר ֵאל ְ
וַיְהי ּכְ ַד ֵּבר ַא ֲהרֹן ֶאל ּכָ ל ֲע ַדת ְּבנֵ י ְ
ִ
וַּיִפנּו ֶאל ַה ִּמ ְד ָּבר ִוְהּנֵ ה ּכְ בֹוד יְיָ נִ ְר ָאה ֶּב ָענָ ן.
יִׂש ָר ֵאל ְ
וַיְהי ּכְ ַד ֵּבר ַא ֲהרֹן ֶאל ּכָ ל ֲע ַדת ְּבנֵ י ְ
ִ
ֲוַהוָה ּכַ ד ַמּלִ יל ַא ֲהרֹן ִעם ּכָ ל ּכְ נִ ְׁש ָּתא ִד ְבנֵ י ְיִש ָר ֵאל ִוְא ְת ְּפנִ ּיּו לְ ַמ ְד ְּב ָרא ָוְהא ָיְק ָרא ַדיְיָ ִא ְתּגְ לִ י ַּב ֲענָ נָ א.
וַיְד ֵבּר יְיָ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.
ַ
וַיְד ֵבּר יְיָ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.
ַ
ַּומּלִ יל יְיָ ִעם מ ֶֹׁשה לְ ֵמ ָימר.
ֹלהיכֶ ם.
וִיד ְע ֶתּם ּכִ י ֲאנִ י יְיָ ֱא ֵ
יִש ָׂר ֵאל ַּד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם לֵ אמֹר ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִם ּתֹאכְ לּו ָב ָשׂר ַּובּב ֶֹקר ִת ְּש ְׂבּעּו לָ ֶחם ַ
תלּוּנֹת ְבּנֵ י ְ
ָש ַׁמ ְע ִּתי ֶאת ְ ּ
ֹלהיכֶ ם.
וִיד ְע ֶתּם ּכִ י ֲאנִ י יְיָ ֱא ֵ
יִש ָׂר ֵאל ַּד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם לֵ אמֹר ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִם ּתֹאכְ לּו ָב ָשׂר ַּובּב ֶֹקר ִת ְּש ְׂבּעּו לָ ֶחם ַ
תלּוּנֹת ְבּנֵ י ְ
ָש ַׁמ ְע ִּתי ֶאת ְ ּ
ְׁש ִמ ַיע ֳק ָד ַמי יָת ֻּת ְר ֲע ַמת ְּבנֵ י ְיִש ָר ֵאל ַמּלֵ יל ִע ְּמהֹון לְ ֵמ ַימר ֵּבין ִׁש ְמ ַׁשּיָא ֵּתיכְ לּון ִּב ְס ָרא ְּוב ַצ ְפ ָרא ִּת ְש ְּבעּון לַ ְח ָמא ִוְת ְּדעּון ֲא ֵרי ֲאנָ א יְיָ ֱאלָ ָהכֹון.
שׂלָ ו ְוַתּכַ ס ֶאת ַה ַמ ֲּחנֶ ה ַּובּב ֶֹקר ָה ָיְתה ִשׁכְ ַבת ַה ָּטל ָס ִביב לַ ַּמ ֲחנֶ ה.
וַיְהי ָב ֶע ֶרב ַוַת ַּעל ַה ְ ּ
ִ
שׂלָ ו ְוַתּכַ ס ֶאת ַה ַמ ֲּחנֶ ה ַּובּב ֶֹקר ָה ָיְתה ִשׁכְ ַבת ַה ָּטל ָס ִביב לַ ַּמ ֲחנֶ ה.
וַיְהי ָב ֶע ֶרב ַוַת ַּעל ַה ְ ּ
ִ
ֲוַהוָה ְב ַר ְמ ָׁשא ְּוסלֵ ַיקת ְסלָ יו ֲוַח ַפת יָת ַמ ְׁש ִר ָיתא ְּוב ַצ ְפ ָרא ֲהוַת נְ ָח ַתת ַטּלָ א ְסחֹור ְסחֹור לְ ַמ ְׁש ִר ָיתא.
ַוַת ַּעל ִׁשכְ ַבת ַה ָטּל ִוְהנֵ ּה ַעל ְּפנֵ י ַה ִמ ְּד ָבּר ַּדק ְמ ֻח ְס ָּפס ַּדק ּכַ כְ ּפֹר ַעל ָה ָא ֶרץ.
ַוַת ַּעל ִׁשכְ ַבת ַה ָטּל ִוְהנֵ ּה ַעל ְּפנֵ י ַה ִמ ְּד ָבּר ַּדק ְמ ֻח ְס ָּפס ַּדק ּכַ כְ ּפֹר ַעל ָה ָא ֶרץ.
ְּוסלֵ ַיקת נְ ָח ַתת ַטּלָ א ָוְהא ַעל ַא ֵּפי ַמ ְד ְּב ָרא ַּד ְע ַּדק ְמ ַקּלַ ף ַּד ְע ַּדק ּכְ גִ יר ּכִ גְ לִ ָידא ַעל ַא ְר ָעא.
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֲאלֵ ֶהם הּוא ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶׁשר נָ ַתן יְיָ לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה.
ֹאמרּו ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ָמן הּוא ּכִ י ֹלא ְיָדעּו ַמה הּוא וַ ּי ֶ
יִש ָׂר ֵאל וַ ּי ְ
וַיִ ְּראּו ְבנֵ י ְ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֲאלֵ ֶהם הּוא ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶׁשר נָ ַתן יְיָ לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה.
ֹאמרּו ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ָמן הּוא ּכִ י ֹלא ְיָדעּו ַמה הּוא וַ ּי ֶ
יִש ָׂר ֵאל וַ ּי ְ
וַיִ ְּראּו ְבנֵ י ְ
ֲוַחזֹו ְבנֵ י ְיִש ָר ֵאל ֲוַא ָמרּו ּגְ ַבר לַ ֲאח ִּוהי ַמּנָ א הּוא ֲא ֵרי לָ א ָיְדעּו ָמה הּוא ֲוַא ַמר מ ֶֹׁשה לְ הֹון הּוא לַ ְח ָמא ִּד ַיהב יְיָ לְ כֹון לְ ֵמיכָ ל.
מּנּו ִאיׁש לְ ִפי ָאכְ לֹו ע ֶֹמר לַ גֻ ּלְ ּגֹלֶ ת ִמ ְס ַּפר נַ ְפׁש ֵֹתיכֶ ם ִאיׁש לַ ֲא ֶשׁר ְב ָּא ֳהלֹו ִּת ָּקחּו.
זֶ ה ַה ָד ָּבר ֲא ֶׁשר ִצוָ ּה יְיָ לִ ְקטּו ִמ ֶ ּ
מּנּו ִאיׁש לְ ִפי ָאכְ לֹו ע ֶֹמר לַ גֻ ּלְ ּגֹלֶ ת ִמ ְס ַּפר נַ ְפׁש ֵֹתיכֶ ם ִאיׁש לַ ֲא ֶשׁר ְב ָּא ֳהלֹו ִּת ָּקחּו.
זֶ ה ַה ָד ָּבר ֲא ֶׁשר ִצוָ ּה יְיָ לִ ְקטּו ִמ ֶ ּ
ֵּדין ִּפ ְתּגָ ָמא ִּדי ַפ ִּקיד יְיָ לְ קּוטּו ִמּנֵ יּה ּגְ ַבר לְ פּום ֵמיכְ לֵ יּה ֻע ְמ ָרא לְ גֻ לְ ּגַ לְ ָּתא ִמנְ יַן נַ ְפ ָׁש ֵתיכֹון ּגְ ַבר לְ ִדי ְב ַמ ְׁשּכְ נֵ יּה ִּת ְּסבּון.
יִׂש ָר ֵאל וַּיִלְ ְקטּו ַה ַּמ ְר ֶּבה ַוְה ַּמ ְמ ִעיט.
וַּיַעׂשּו כֵ ן ְּבנֵ י ְ
ֲ
יִׂש ָר ֵאל וַּיִלְ ְקטּו ַה ַּמ ְר ֶּבה ַוְה ַּמ ְמ ִעיט.
וַּיַעׂשּו כֵ ן ְּבנֵ י ְ
ֲ
ֲוַע ַבדּו ּכֵ ין ְּבנֵ י ְיִׂש ָר ֵאל ּולְ ַקטּו ְּד ַא ְסּגִ י ְּוד ַאזְ ַער.
וַיָ ּמֹּדּו ָבע ֶֹמר וְֹלא ֶה ְע ִדּיף ַה ַמ ְּר ֶבּה ַוְה ַמ ְּמ ִעיט ֹלא ֶה ְח ִסיר ִאיׁש לְ ִפי ָאכְ לֹו לָ ָקטּו.
וַיָ ּמֹּדּו ָבע ֶֹמר וְֹלא ֶה ְע ִדּיף ַה ַמ ְּר ֶבּה ַוְה ַמ ְּמ ִעיט ֹלא ֶה ְח ִסיר ִאיׁש לְ ִפי ָאכְ לֹו לָ ָקטּו.
ּוכְ לֹו ְב ֻע ְמ ָרא וְלָ א א ַֹותר ְּד ַא ְסּגֵ י ְּוד ַאזְ ֵער לָ א ַח ִּסיר ּגְ ַבר לְ פּום ֵמיכְ לֵ יּה לְ ָקטּו.
מּנּו ַעד ּב ֶֹקר.
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֲאלֵ ֶהם ִאיׁש ַאל י ֵֹותר ִמ ֶ ּ
וַ ּי ֶ
מּנּו ַעד ּב ֶֹקר.
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֲאלֵ ֶהם ִאיׁש ַאל י ֵֹותר ִמ ֶ ּ
וַ ּי ֶ
ֲוַא ַמר מ ֶֹׁשה לְ הֹון ֱאנַ ׁש לָ א ְיַׁש ַאר ִמּנֵ יּה ַעד ַצ ְפ ָרא.
וַּיִקצֹף ֲעלֵ ֶהם מ ֶֹׁשה.
וַּיִב ַאׁש ְ
מּנּו ַעד ּב ֶֹקר וַיָ ֻּרם ּתֹולָ ִעים ְ
וְֹלא ָׁש ְמעּו ֶאל מ ֶֹׁשה וַ ּי ִֹותרּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ֶ ּ
וַּיִקצֹף ֲעלֵ ֶהם מ ֶֹׁשה.
וַּיִב ַאׁש ְ
מּנּו ַעד ּב ֶֹקר וַיָ ֻּרם ּתֹולָ ִעים ְ
וְֹלא ָׁש ְמעּו ֶאל מ ֶֹׁשה וַ ּי ִֹותרּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ֶ ּ
וְלָ א ַק ִּבילּו ִמן מ ֶֹׁשה ַוְא ְׁש ָארּו גֻ ְב ַרּיָא ִמּנֵ יּה ַעד ַצ ְפ ָרא ְּור ֵחׁש ִר ֲיח ָׁשא ְּוס ִרי ְּורגֵ ז ֲעלֵ יהֹון מ ֶֹׁשה.
וַיִ ּלְ ְקטּו אֹתֹו ַּבבֹ ֶּקר ַּבּב ֶֹקר ִאיׁש כְ ִּפי ָאכְ לֹו ַוְחם ַה ֶשּ ֶׁמׁש וְנָ ָמס.
וַיִ ּלְ ְקטּו אֹתֹו ַּבבֹ ֶּקר ַּבּב ֶֹקר ִאיׁש כְ ִּפי ָאכְ לֹו ַוְחם ַה ֶשּ ֶׁמׁש וְנָ ָמס.
ּולְ ָקטּו ֵיָתיּה ִּב ְצ ַפר ִּב ְצ ָפר ּגְ ַבר לְ פּום ֵמיכְ לֵ יּה ָּומה ְד ִמ ְׁש ָּת ַאר ִמּנֵ יּה ַעל ַא ֵּפי ַח ְקלָ א ּכַ ד ֲח ָמא ֲעל ִֹוהי ִׁש ְמ ָׁשא ָּפ ָׁשר.
ש ִּׁׁשי לָ ְקטּו לֶ ֶחם ִמ ְשׁנֶ ה ְשׁנֵ י ָהע ֶֹמר לָ ֶא ָחד וַיָ ּבֹאּו ּכָ ל נְ ִׂש ֵיאי ָה ֵע ָדה וַיַ ּגִ ּידּו לְ מ ֶֹׁשה.
וַיְהי ַ ּבּיֹום ַה ִ ּ
ִ
ש ִּׁׁשי לָ ְקטּו לֶ ֶחם ִמ ְשׁנֶ ה ְשׁנֵ י ָהע ֶֹמר לָ ֶא ָחד וַיָ ּבֹאּו ּכָ ל נְ ִׂש ֵיאי ָה ֵע ָדה וַיַ ּגִ ּידּו לְ מ ֶֹׁשה.
וַיְהי ַ ּבּיֹום ַה ִ ּ
ִ
ֲוַהוָה ְּבי ָֹומא ְׁש ִת ָיא ָת ָאה לְ ָקטּו לַ ְח ָמא ַעל ַחד ְּת ֵרין ְּת ֵרין ֻע ְמ ִרין לְ ַחד ֲוְאתֹו ּכָ ל ַר ְב ְר ֵבי כְ נִ ְׁש ָּתא ַוְחּוִיאּו לְ מ ֶֹׁשה.
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם הּוא ֲא ֶשׁר ִּד ֶּבר יְיָ ַׁש ָ ּבתֹון ַׁש ַבּת ק ֶֹדׁש לַ יְיָ ָמ ָחר ֵאת ֲא ֶשׁר ּתֹאפּו ֵאפּו ֵוְאת ֲא ֶׁשר ְּת ַב ְּׁשלּו ַּב ֵשּׁלּו
וַ ּי ֶ
ֵוְאת ּכָ ל ָהע ֵֹדף ַהּנִ יחּו לָ כֶ ם לְ ִמ ְש ֶׁמ ֶרת ַעד ַהּב ֶֹקר.
ּווְאת ּכָ ל ָהע ֵֹדף ַהּנִ יחּו לָ כֶ ם
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם הּוא ֲא ֶשׁר ִּד ֶּבר יְיָ ַׁש ָ ּבתֹון ַׁש ַבּת ק ֶֹדׁש לַ יְיָ ָמ ָחר ֵאת ֲא ֶשׁר ּתֹאפּו ֵאפּו ֵוְאת ֲא ֶׁשר ְּת ַב ְּׁשלּו ַּב ֵשּׁל ֵ
וַ ּי ֶ
לְ ִמ ְש ֶׁמ ֶרת ַעד ַהּב ֶֹקר.
ֲוַא ַמר לְ הֹון הּוא ִּדי ַמּלִ יל יְיָ ְׁש ָב ָתא ְׁש ַבת ק ְּוד ָׁשא ֳק ָדם יְיָ ְמ ָחר יָת ִּדי ַאּתּון ֲע ִת ִידין לְ ֵמ ָפא ֱאפֹו וְיָת ִּדי ַאּתּון ֲע ִת ִידין לְ ַב ָּׁשלָ א ַּב ִּׁשילּו וְיָת ּכָ ל
מ ָֹות ָרא ַא ְצנָ עּו לְ כֹון לְ ַמ ְּט ַרת ַעד ַצ ְפ ָרא.
וַיַ ּּנִ יחּו אֹתֹו ַעד ַהּב ֶֹקר ּכַ ֲא ֶשׁר ִצוָ ּה מ ֶֹׁשה וְֹלא ִה ְב ִאיׁש ִוְר ָמּה ֹלא ָה ָיְתה ּבֹו.
וַיַ ּּנִ יחּו אֹתֹו ַעד ַהּב ֶֹקר ּכַ ֲא ֶשׁר ִצוָ ּה מ ֶֹׁשה וְֹלא ִה ְב ִאיׁש ִוְר ָמּה ֹלא ָה ָיְתה ּבֹו.
ַוְא ְצנָ עּו ֵיָתיּה ַעד ַצ ְפ ָרא ּכְ ָמא ִּד ַפ ִּקיד מ ֶֹׁשה וְלָ א ְס ִרי ִוְר ֲיח ָׁשא לָ א ֲהוָה ֵביּה.
ֹאמר מ ֶֹשׁה ִאכְ לֻ הּו ַהּיֹום ּכִ י ַׁש ָבּת ַהּיֹום לַ יְיָ ַהּיֹום ֹלא ִת ְמ ָצ ֻאהּו ַּב ָּש ֶׂדה.
וַ ּי ֶ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ִאכְ לֻ הּו ַהּיֹום ּכִ י ַׁש ָבּת ַהּיֹום לַ יְיָ ַהּיֹום ֹלא ִת ְמ ָצ ֻאהּו ַּב ָּש ֶׂדה.
וַ ּי ֶ
ֲוַא ַמר מ ֶֹׁשה ִאכְ ל ִּוהי י ָֹומא ֵדין ֲא ֵרי ַׁש ְּב ָתא י ָֹומא ֵדין ֳק ָדם יְיָ י ָֹומא ֵדין לָ א ַת ְׁשּכְ ֻחּנֵ יּה ְּב ַח ְקלָ א.
ש ִׁב ִיעי ַׁש ָבּת ֹלא ְיִהיֶה ּבֹו.
ֵׁש ֶשׁת ִיָמים ִתּלְ ְק ֻטהּו ַּובּיֹום ַה ְ ּ
ש ִׁב ִיעי ַׁש ָבּת ֹלא ְיִהיֶה ּבֹו.
ֵׁש ֶשׁת ִיָמים ִתּלְ ְק ֻטהּו ַּובּיֹום ַה ְ ּ
ִׁש ָּתא י ִֹומין ִּתלְ ְק ֻטּנֵ יּה ְּובי ָֹומא ְׁש ִב ָיע ָאה ַׁש ְּב ָתא לָ א ֵיְהי ֵביּה.
ש ִׁב ִיעי ְיָצאּו ִמן ָה ָעם לִ לְ קֹט וְֹלא ָמ ָצאּו.
וַיְהי ַּבּיֹום ַה ְ ּ
ִ
ש ִׁב ִיעי ְיָצאּו ִמן ָה ָעם לִ לְ קֹט וְֹלא ָמ ָצאּו.
וַיְהי ַּבּיֹום ַה ְ ּ
ִ
ֲוַהוָה ְּבי ָֹומא ְׁש ִב ָיע ָאה נְ ָפקּו ִמן ַע ָּמא לְ ִמלְ ָקט וְלָ א ַא ְׁשּכָ חּו.
ֹאמר יְיָ ֶאל מ ֶֹׁשה ַעד ָאנָ ה ֵמ ַאנְ ֶתּם לִ ְשׁמֹר ִמ ְצו ַֹתי וְ תֹור ָֹתי.
וַ ּי ֶ
ֹאמר יְיָ ֶאל מ ֶֹׁשה ַעד ָאנָ ה ֵמ ַאנְ ֶתּם לִ ְשׁמֹר ִמ ְצו ַֹתי וְ תֹור ָֹתי.
וַ ּי ֶ
ֲוַא ַמר יְיָ לְ מ ֶֹׁשה ַעד ֵא ָימ ַתי ַאּתּון ְמ ָס ְר ִבין לְ ִמ ַּטר ִּפּק ַּודי וְ א ָֹור ִיָתי.
ש ִׁב ִיעי.
ש ָׁבּת ַעל ּכֵ ן הּוא נ ֵֹתן לָ כֶ ם ַּבּיֹום ַה ִּש ִּׁׁשי לֶ ֶחם י ָֹומיִם ְשׁבּו ִאיׁש ַּת ְח ָתּיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמ ְמּקֹמֹו ַּבּיֹום ַה ְ ּ
ְראּו ּכִ י יְיָ נָ ַתן לָ כֶ ם ַה ַ ּ
ש ִׁב ִיעי.
ש ָׁבּת ַעל ּכֵ ן הּוא נ ֵֹתן לָ כֶ ם ַּבּיֹום ַה ִּש ִּׁׁשי לֶ ֶחם י ָֹומיִם ְשׁבּו ִאיׁש ַּת ְח ָתּיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמ ְמּקֹמֹו ַּבּיֹום ַה ְ ּ
ְראּו ּכִ י יְיָ נָ ַתן לָ כֶ ם ַה ַ ּ
ֲחזֹו ֲא ֵרי יְיָ ַיְהב לְ כֹון ַׁש ְּב ָתא ַעל ּכֵ ן הּוא ֵיָהב לְ כֹון ְּבי ָֹומא ְׁש ִת ָית ָאה לְ ֵחם ְּת ֵרין י ִֹומין ִּתיבּו ֱאנַ ׁש ְּתחֹות ִֹוהי לָ א יִ ּפֹוק ֱאנַ ׁש ֵמ ַא ְת ֵריּה ְּבי ָֹומא ְׁש ִב ָיע ָאה.
וַיִ ְּש ְ ּׁבתּו ָה ָעם ַּבּיֹום ַה ְשּ ִׁב ִעי.
וַיִ ְּש ְ ּׁבתּו ָה ָעם ַּבּיֹום ַה ְשּ ִׁב ִעי.
וְנָ חּו ַע ָּמא ְּבי ָֹומא ְׁש ִב ָיע ָאה.
יִש ָׂר ֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן וְ הּוא ּכְ זֶ ַרע גַ ּד לָ ָבן ַוְט ְעמֹו כְ ַּצ ִפ ִּיחת ִב ְּד ָבׁש.
וַּיִק ְראּו ֵבית ְ
ְ
יִש ָׂר ֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן וְ הּוא ּכְ זֶ ַרע גַ ּד לָ ָבן ַוְט ְעמֹו כְ ַּצ ִפ ִּיחת ִב ְּד ָבׁש.
וַּיִק ְראּו ֵבית ְ
ְ
ְּוקרֹו ֵבית ְיִש ָר ֵאל יָת ְׁש ֵמיּה ָמן וְ הּוא ּכְ ַבר זְ ַרע ּגַ ָּדא ִחּוָר ַוְט ֲע ֵמיּה ּכְ ִא ְס ְק ֵר ָיטוָן ִּב ְד ָבׁש.
ֹאמר מ ֶֹׁשה זֶ ה ַה ָד ָּבר ֲא ֶשׁר ִצוָ ּה יְיָ ְמֹלא ָהע ֶֹמר ִמ ֶּמּנּו לְ ִמ ְש ֶׁמ ֶרת לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם
וַ ּי ֶ
לְ ַמ ַען ְיִראּו ֶאת ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶשׁר ֶה ֱאכַ לְ ִתּי ֶא ְתכֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר ְבּה ִֹוצ ִיאי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם.
ֹאמר מ ֶֹׁשה זֶ ה ַה ָד ָּבר ֲא ֶשׁר ִצוָ ּה יְיָ ְמֹלא ָהע ֶֹמר ִמ ֶּמּנּו לְ ִמ ְש ֶׁמ ֶרת לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם
וַ ּי ֶ
לְ ַמ ַען ְיִראּו ֶאת ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶשׁר ֶה ֱאכַ לְ ִתּי ֶא ְתכֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר ְבּה ִֹוצ ִיאי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם.
ֲוַא ַמר מ ֶֹׁשה ֵּדין ִּפ ְתּגָ ָמא ִּדי ַפ ִּקיד יְיָ ְמלֵ י ֻע ְמ ָרא ִמּנֵ יּה לְ ַמ ְּט ָרא לְ ָד ֵריכֹון ְּב ִדיל ְּד ֱיֶחזּון יָת לַ ְח ָמא ִּדי אֹוכָ לִ ית ְיָתכֹון ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְּב ַא ָּפק ִּותי ְיָתכֹון
ֵמ ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִם.
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח ִצנְ ֶצנֶ ת ַא ַחת ֶוְתן ָׁש ָמּה ְמֹלא ָהע ֶֹמר ָמן ַוְהנַ ּח אֹתֹו לִ ְפנֵ י יְיָ לְ ִמ ְש ֶׁמ ֶרת לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם.
וַ ּי ֶ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח ִצנְ ֶצנֶ ת ַא ַחת ֶוְתן ָׁש ָמּה ְמֹלא ָהע ֶֹמר ָמן ַוְהנַ ּח אֹתֹו לִ ְפנֵ י יְיָ לְ ִמ ְש ֶׁמ ֶרת לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם.
וַ ּי ֶ
ֲוַא ַמר מ ֶֹׁשה לְ ַא ֲהרֹן ַסב ְצל ִֹוחית ֲח ָדא ַוְהב ַּת ָּמן ְמלֵ י ֻע ְמ ָרא ָמן ַוְא ְצנַ ע ֵיָתיּה ֳק ָדם יְיָ לְ ַמ ְט ָרא לְ ָד ֵריכֹון.
ּכַ ֲא ֶשׁר ִצּוָה יְיָ ֶאל מ ֶֹשׁה וַיַ ּּנִ ֵיחהּו ַא ֲהרֹן לִ ְפנֵ י ָה ֵע ֻדת לְ ִמ ְש ָׁמ ֶרת.
ּכַ ֲא ֶשׁר ִצּוָה יְיָ ֶאל מ ֶֹשׁה וַיַ ּּנִ ֵיחהּו ַא ֲהרֹן לִ ְפנֵ י ָה ֵע ֻדת לְ ִמ ְש ָׁמ ֶרת.
ּכְ ָמא ִדי ַפ ִּקיד יְיָ לְ מ ֶֹׁשה ַוְא ְצנְ ֵעיּה ַא ֲהרֹן ֳק ָדם ַס ֲהד ָּותא לְ ַמ ְּט ָרא.
ֹוש ֶׁבת ֶאת ַה ָמּן ָאכְ לּו ַעד ּב ָֹאם ֶאל ְק ֵצה ֶא ֶרץ כְ ּנָ ַען.
יִש ָׂר ֵאל ָאכְ לּו ֶאת ַה ָמּן ַא ְר ָב ִּעים ָׁשנָ ה ַעד ּב ָֹאם ֶאל ֶא ֶרץ נ ָ
ְּובנֵ י ְ
ֹוש ֶׁבת ֶאת ַה ָמּן ָאכְ לּו ַעד ּב ָֹאם ֶאל ְק ֵצה ֶא ֶרץ כְ ּנָ ַען.
יִש ָׂר ֵאל ָאכְ לּו ֶאת ַה ָמּן ַא ְר ָב ִּעים ָׁשנָ ה ַעד ּב ָֹאם ֶאל ֶא ֶרץ נ ָ
ְּובנֵ י ְ
ְּובנֵ י ְיִש ָר ֵאל ֲאכָ לּו יָת ַמּנָ א ַא ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין ַעד ְּד ֵמ ֵיתיהֹון לְ ַא ְר ָעא ְיָת ָב ָתא יָת ַמּנָ א ֲאכָ לּו ַעד ְּד ָאתֹו לִ ְס ֵיָפי ַא ְר ָעא ִדכְ נָ ַען.
יפה הּוא.
ָוְהע ֶֹמר ֲע ִש ִׂרית ָה ֵא ָ
יפה הּוא.
ָוְהע ֶֹמר ֲע ִש ִׂרית ָה ֵא ָ
ֻוְע ְמ ָרא ַחד ִמן ַע ְס ָרא ִּב ְתלָ ת ְס ִאין הּוא.
לאחר קריאת פרשת המן יש אומרים נוסח זה:

ּוׁש ֵמי ַה ָּׁש ַמיִם ָה ָא ֶרץ וְכָ ל ֲא ֶׁשר ָעלֶ ָיה ַה ִּיַמים וְכָ ל ֲא ֶׁשר ָּב ֶהם ַוְא ָּתה ְמ ַחּיֶה ֶאת ּכֻ ּלָ ם ַוְא ָּתה
ַא ָּתה הּוא יְיָ לְ ַב ֶּדָך ַא ָּתה ָע ִׂש ָית ֶאת ַה ָּׁש ַמיִם ְ
את לָ ֶהם ַמיִם
הּוא ֶׁש ָע ִׂש ָית נִ ִּסים וְנִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹולֹות ָּת ִמיד ִעם ֲאב ֵֹותינּו ּגַ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר ִה ְמ ַט ְר ָּת לָ ֶהם לֶ ֶחם ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ִּומּצּור ַה ַחּלָ ִמיׁש ה ֵֹוצ ָ
וְגַ ם נָ ַת ָּת לָ ֶהם ּכָ ל ָצ ְרכֵ ֶיהם ִׂש ְמל ָֹותם לא ָבלְ ָתה ֵמ ֲעלֵ ֶיהם ּכֵ ן ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ַּוב ֲח ָס ֶדיָך ָה ֲעצ ִּומים ְּתזּונֵ נּו ְּות ַפ ְרנְ ֵסנּו ְּותכַ לְ ּכְ לֵ נּו ַוְת ְס ִּפיק
יִׂש ָר ֵאל ַה ְמר ִּוּבים ְּב ִמּלּוי ְּוב ֶרוַח ְּבלִ י ט ַֹרח ָוְע ָמל ּגָ דֹול ִמ ַּת ַחת ְיָדָך ַהּנְ ִקּיָה וְֹלא ִמ ַּת ַחת ֵיְדי ָב ָׂשר ָוָדם.
לָ נּו ּכָ ל ָצ ְרכֵ נּו ָוְצ ְרכֵ י ַע ְּמָך ֵּבית ְ
וֵאלהי ֲאב ַֹותי ֶׁש ָּתכִ ין לִ י ּולְ ַאנְ ֵׁשי ֵב ִיתי ּכָ ל ַמ ֲחס ֵֹורנּו ַוְתזְ ִמין לָ נּו ּכָ ל ָצ ְרכֵ נּו לְ כָ ל יֹום וָ ּיֹום ֵמ ַחּיֵינּו ֵדי ַמ ֲחס ֵֹורנּו ּולְ כָ ל
ֵ
להי
ִיְהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְיָ ֱא ַ
וְׁש ָעה ִמ ָּׁשע ֵֹותינּו ֵדי ִסּפ ֵּוקנּו ּולְ כָ ל ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ֵמינּו ֵדי ִמ ְח ֵיָתנּו ִמ ְּיָדָך ַהט ָֹובה ָוְה ְר ָח ָבה וְֹלא ּכְ ִמעּוט ִמ ְפ ָעלֵ ינּו וְ ק ֶֹוצר ֲח ָס ֵדינּו ִּומזְ ֵעיר
ָׁש ָעה ָ
וְיִהיּו ְמזֹונ ַֹותי ְּומזֹונֹות ַאנְ ֵׁשי ֵב ִיתי וְזַ ְר ִעי וְזֶ ַרע זַ ְר ִעי ְמס ִּורים ְּב ְיָדָך וְֹלא ְּביַד ָּב ָׂשר ָוָדם.
ּגְ מּול ֵֹותינּו ְ

מוגש ע"י מרכז כיוון

