Parachate HaManne
A lire le mardi précédant la Paracha Béchala'h
(Exode Chapitre 16 versets 4 à 36).
Avant la lecture dire le passage suivant:

יהִ י ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶי ְי ָי אֱלהֵ ינוּ וֵאלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ שֶׁ תַּ ז ְִמין פּ ְַרנָסָ ה לְ כָל ע ְַמּ
יתי בִּ כְ ָללָם .בְּ נַחַ ת וְ לא בְּ צַ עַר
בֵּ ית ִי ְשׂ ָראֵ ל וּפ ְַרנָסָ ִתי וּפַ ְרנָסַ ת אַ נְ שֵׁ י בֵ ִ
ְבּכָבוֹד וְ לא ְבּ ִבזּוּי ְבּהֶ תֵּ ר וְ לא בְּ ִאסּוּר כְּ דֵ י שֶׁ נּוּכַל ַלעֲבוֹד עֲבוֹדָ תֶ
תּוֹרתֶ כְּ מוֹ שֶׁ זַנְ תָּ ַלאֲבוֹתֵ ינוּ מָ ן בַּ ִמּ ְדבָּ ר בְּ אֶ ֶרץ צִ יָּה ַוע ֲָרבָ ה.
וְ לִ לְ מוֹד ָ
Puis, le passage de la Torah :

ַויּ ֹאמֶ ר יְ ָי אֶ ל מֹ שֶׁ ה ִהנְ נִ י מַ ְמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמן הַ שָּׁ מָ יִ ם וְ יָצָ א הָ ﬠָם
תוֹר ִתי ִאם ל ֹא.
וְ לָקְ טוּ ְדּבַ ר יוֹם ְבּיוֹמוֹ לְ מַ ﬠַ ן ֲאנַסֶּ נּוּ ֲה ֵי ֵל ְבּ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר יְ ָי אֶ ל מֹ שֶׁ ה ִהנְ נִ י מַ ְמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמן הַ שָּׁ מָ יִ ם וְ יָצָ א הָ ﬠָם
תוֹר ִתי ִאם ל ֹא.
וְ לָקְ טוּ ְדּבַ ר יוֹם ְבּיוֹמוֹ לְ מַ ﬠַ ן ֲאנַסֶּ נּוּ ֲה ֵי ֵל ְבּ ָ

ַואֲמַ ר יְ ָי לְ מֹ שֶׁ ה הָ א ֲאנָא מָ חֵ ית לְ כוֹן לַחְ מָ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ יִ פְּ קוּן עַמָּ א וְ יִ לְ קְ טוּן פִּ ְתגַּם
אוֹריְ ִתי ִאם לָא.
יוֹם בְּ יוֹמֵ יהּ בְּ ִדיל דַּ ֲאנ ִַסּנּוּן הַ יְ הָ כוּן בְּ ַ

וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי וְ הֵ כִ ינוּ אֵ ת ֲאשֶׁ ר י ִָביאוּ וְ הָ יָה ִמ ְשׁנֶה ﬠַ ל ֲאשֶׁ ר
יִ לְ קְ טוּ יוֹם יוֹם.
וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי וְ הֵ כִ ינוּ אֵ ת ֲאשֶׁ ר י ִָביאוּ וְ הָ יָה ִמ ְשׁנֶה ﬠַ ל ֲאשֶׁ ר
יִ לְ קְ טוּ יוֹם יוֹם.
וִ יהֵ י בְּ יוֹמָ א ְשׁ ִתיתָ אָ ה וִ יתַ קְּ נוּן יָת ְדּיַיְ תוּן וִ יהֵ י עַל חַ ד ְתּ ֵרין עַל ְדּיִלְ קְ טוּן
יוֹם יוֹם.
וַיּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ ה וְ אַ הֲרֹ ן אֶ ל כָּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ﬠֶ ֶרב וִ ידַ ﬠְ תֶּ ם כִּ י יְ ָי הוֹצִ יא
אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם.
וַיּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ ה וְ אַ הֲרֹ ן אֶ ל כָּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ﬠֶ ֶרב וִ ידַ ﬠְ תֶּ ם כִּ י יְ ָי הוֹצִ יא
אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם.
ַואֲמַ ר מֹ שֶׁ ה וְ אַ הֲרֹ ן לְ כָל ְבּנֵי יִ ְש ָראֵ ל בְּ ַר ְמשָׁ א וְ ִת ְדּעוּן א ֲֵרי ְי ָי אַ פֵּיק י ְָתכוֹן
מֵ אַ ְרעָא ְד ִמצְ ָר ִים.
וּבֹ קֶ ר ְוּר ִאיתֶ ם אֶ ת כְּ בוֹד יְ ָי ְבּשָׁ ְמעוֹ אֶ ת ְתּלֻנֹּ תֵ יכֶם ﬠַ ל יְ ָי וְ נ ְַחנוּ מָ ה כִּ י
תַ לִּ ינוּ ﬠָ לֵינוּ.
וּבֹ קֶ ר ְוּר ִאיתֶ ם אֶ ת כְּ בוֹד יְ ָי ְבּשָׁ ְמעוֹ אֶ ת ְתּלֻנֹּ תֵ יכֶם ﬠַ ל יְ ָי וְ נ ְַחנוּ מָ ה כִּ י
תַ לִּ ינוּ ﬠָ לֵינוּ.
ֲמוּתכוֹן עַל
וּבצַ פְ ָרא וְ תֶ חֱזוּן יָת יְ קָ ָרא דַ יְ ָי כַּד ְשׁ ִמי ַע ]קֳ דָ מוֹהִ י[ יָת תֻּ ְרע ְ
ְ
ימ ָרא דַ יְ ָי וְ נַחְ נָא מָ ה אֲ ֵרי אַ ְת ַרע ְַמתּוּן ֲע ָלנָא.
מֵ ְ
וַיּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ ה ְבּתֵ ת יְ ָי ָלכֶם בָּ ﬠֶ ֶרב בָּ שָׂ ר לֶאֱ כֹ ל וְ לֶחֶ ם בַּ בֹּ קֶ ר לִ ְשׂבֹּ ַﬠ
ִבּ ְשׁמֹ ﬠַ יְ ָי אֶ ת ְתּ ֻלנֹּ תֵ יכֶם אֲ שֶׁ ר אַ תֶּ ם מַ לִּ ינִ ם ﬠָ לָיו וְ נ ְַחנוּ מָ ה ל ֹא ﬠָ לֵינוּ
ְתּלֻנֹּ תֵ יכֶם כִּ י ﬠַ ל יְ ָי.
ַויּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ ה ְבּתֵ ת יְ ָי ָלכֶם בָּ ﬠֶ ֶרב בָּ שָׂ ר לֶאֱ כֹ ל וְ לֶחֶ ם בַּ בֹּ קֶ ר לִ ְשׂבֹּ ַﬠ
ִבּ ְשׁמֹ ﬠַ יְ ָי אֶ ת ְתּלֻנֹּ תֵ יכֶם אֲ שֶׁ ר אַ תֶּ ם מַ לִּ ינִ ם ָﬠלָיו וְ ַנ ְחנוּ מָ ה ל ֹא ﬠָ לֵינוּ
ְתּלֻנֹּ תֵ יכֶם כִּ י ﬠַ ל יְ ָי.

וַאֲמַ ר מֹ שֶׁ ה ִבּ ְדיִתַּ ן יְ ָי לְ כוֹן ְבּ ַר ְמשָׁ א ִבּ ְס ָרא לְ מֵ יכַל וְ לַחְ מָ א בְּ צַ פְ ָרא
ֲמוּתכוֹן ִדּי אַ תּוּן ִמ ְת ַרע ֲִמין עֲלוֹהִ י
לְ ִמ ְסבַּ ע ְבּ ִד ְשׁ ִמיעַן קֳ דָ ם יְ ָי יָת תֻּ ְרע ְ
ימ ָרא דַ יְ ָי.
ֲמוּתכוֹן אֶ לָּהֵ ן עַל מֵ ְ
וְ נַחְ נָא מָ א לָא ֲע ָלנָא תֻּ ְרע ְ
וַיּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ ה אֶ ל אַ הֲרֹ ן אֱ מֹ ר אֶ ל כָּל ﬠֲדַ ת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל קִ ְרבוּ לִ פְ נֵי יְ ָי,
כִּ י שָׁ מַ ע אֵ ת ְתּלֻנֹּ תֵ יכֶם.
ַויּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ ה אֶ ל אַ הֲרֹ ן אֱ מֹ ר אֶ ל כָּל ﬠֲדַ ת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל קִ ְרבוּ לִ פְ נֵי יְ ָי,
כִּ י שָׁ מַ ע אֵ ת ְתּלֻנֹּ תֵ יכֶם.
וַאֲמַ ר מֹ שֶׁ ה לְ אַ הֲרֹ ן אֱמַ ר לְ כָל כְּ נִ ְשׁתָּ א ִדּ ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל קְ ִריבוּ קֳ דָ ם ְי ָי א ֲֵרי
ֲמוּתכוֹן.
ְשׁ ִמיעַן קֳ דָ מוֹהִ י יָת תֻּ ְרע ְ
וַיְ ִהי כְּ דַ בֵּ ר אַ הֲרֹ ן אֶ ל כָּל ﬠֲדַ ת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ פְ נוּ אֶ ל הַ ִמּ ְדבָּ ר וְ ִהנֵּה
כְּ בוֹד יְ ָי נִ ְראָ ה בֶּ ﬠָ נָן.
וַיְ ִהי כְּ דַ בֵּ ר אַ הֲרֹ ן אֶ ל ָכּל ﬠֲדַ ת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ פְ נוּ אֶ ל הַ ִמּ ְדבָּ ר וְ ִהנֵּה
כְּ בוֹד יְ ָי נִ ְראָ ה בֶּ ﬠָ נָן.
נִשׁתָּ א דִ ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל וְ ִא ְתפְּ נִ יּוּ לְ מַ ְדבְּ ָרא
ַו ֲהוָה כַּד מַ לִּ יל אַ הֲרֹ ן עִ ם כָּל כְּ ְ
וְ הָ א יְ קָ ָרא דַ יְ ָי ִא ְתגְּ לִ י בַּ ֲע ָננָא.
וַיְ דַ בֵּ ר יְ ָי אֶ ל מֹ שֶׁ ה לֵּאמֹ ר.
וַיְ דַ בֵּ ר יְ ָי אֶ ל מֹ שֶׁ ה לֵּאמֹ ר.
וּמַ לִּ יל יְ ָי עִ ם מֹ שֶׁ ה לְ מֵ ימָ ר.
שָׁ מַ ﬠְ ִתּי אֶ ת ְתּלוּנֹּ ת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל דַּ בֵּ ר אֲ לֵהֶ ם לֵאמֹ ר בֵּ ין הָ ﬠ ְַרבַּ יִ ם
תּ ֹאכְ לוּ בָ שָׂ ר וּבַ בֹּ קֶ ר ִתּ ְשׂ ְבּעוּ לָחֶ ם וִ ידַ ﬠְ תֶּ ם כִּ י ֲאנִ י יְ ָי ֱא הֵ יכֶם.
שָׁ מַ ﬠְ ִתּי אֶ ת ְתּלוּ ֹנּת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל דַּ בֵּ ר אֲ לֵהֶ ם לֵאמֹ ר בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבַּ יִ ם
תּ ֹאכְ לוּ בָ שָׂ ר וּבַ בֹּ קֶ ר ִתּ ְשׂ ְבּעוּ לָחֶ ם וִ ידַ ﬠְ תֶּ ם כִּ י ֲאנִ י יְ ָי ֱא הֵ יכֶם.
ְשׁ ִמי ַע קֳ דָ מַ י יָת תֻּ ְרעֲמַ ת ְבּנֵי יִ ְש ָראֵ ל מַ לֵּיל עִ ְמּהוֹן לְ מֵ ימַ ר בֵּ ין ִשׁ ְמשַׁ יָּא
תֵּ יכְ לוּן ִבּ ְס ָרא וּבְ צַ פְ ָרא ִתּ ְשבְּ עוּן לַחְ מָ א וְ ִתדְּ עוּן א ֲֵרי ֲאנָא יְ ָי ֱאלָהָ כוֹן.

וַיְ ִהי בָ ﬠֶ ֶרב וַתַּ ﬠַ ל הַ ְשּׂלָו ו ְַתּכַס אֶ ת הַ מַּ ֲחנֶה וּבַ בֹּ קֶ ר הָ יְ תָ ה ִשׁכְ בַ ת הַ טָּ ל
סָ ִביב לַמַּ ֲחנֶה.
וַיְ ִהי בָ ﬠֶ ֶרב וַתַּ ﬠַ ל הַ ְשּׂלָו ו ְַתּכַס אֶ ת הַ מַּ ֲחנֶה וּבַ בֹּ קֶ ר הָ יְ תָ ה ִשׁכְ בַ ת הַ טָּ ל
סָ ִביב לַמַּ ֲחנֶה.
וּסלֵיקַ ת ְסלָיו ַו ֲחפַת יָת מַ ְשׁ ִריתָ א וּבְ צַ פְ ָרא ֲהוַת נְ חָ תַ ת טַ לָּא
ַו ֲהוָה בְ ַר ְמשָׁ א ְ
ְסחוֹר ְסחוֹר לְ מַ ְשׁ ִריתָ א.
וַתַּ ﬠַל ִשׁכְ בַ ת הַ טָּ ל וְ ִהנֵּה ﬠַ ל פְּ נֵי הַ ִמּ ְדבָּ ר דַּ ק ְמח ְֻספָּ ס דַּ ק כַּכְּ פֹ ר ﬠַל
הָ אָ ֶרץ.
וַתַּ ﬠַ ל ִשׁכְ בַ ת הַ טָּ ל וְ ִה ֵנּה ﬠַ ל פְּ נֵי הַ ִמּ ְדבָּ ר דַּ ק ְמח ְֻספָּ ס דַּ ק כַּכְּ פֹ ר ﬠַל
הָ אָ ֶרץ.
וּסלֵיקַ ת ְנחָ תַ ת טַ לָּא וְ הָ א עַל אַ פֵּי מַ ְד ְבּ ָרא דַּ עְ דַּ ק ְמקַ לַּף דַּ עְ דַּ ק כְּ גִ יר
ְ
כִּ גְ לִ ידָ א עַל אַ ְרעָא.
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל אָ ִחיו מָ ן הוּא כִּ י ל ֹא י ְָדעוּ מַ ה
וַיִּ ְראוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ַויּ ְ
הוּא ַויּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ ה אֲ לֵהֶ ם הוּא הַ לֶּחֶ ם אֲ שֶׁ ר נָתַ ן יְ ָי ָלכֶם לְ אָ כְ לָה.
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל אָ ִחיו מָ ן הוּא כִּ י ל ֹא י ְָדעוּ מַ ה
וַיִּ ְראוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ַויּ ְ
הוּא ַויּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ ה אֲ לֵהֶ ם הוּא הַ לֶּחֶ ם אֲ שֶׁ ר נָתַ ן יְ ָי ָלכֶם לְ אָ כְ לָה.
אֲרי לָא יְ דָ עוּ מָ ה הוּא
ֲחוּהי מַ נָּא הוּא ֵ
ַוחֲזוֹ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ַואֲמָ רוּ גְּ בַ ר ַלא ִ
ַואֲמַ ר מֹ שֶׁ ה לְ הוֹן הוּא לַחְ מָ א ִדּיהַ ב יְ ָי לְ כוֹן לְ מֵ יכָל.
זֶה הַ דָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר ִצוָּה יְ ָי לִ קְ טוּ ִממֶּ נּוּ ִאישׁ לְ פִ י אָ כְ לוֹ עֹ מֶ ר ַלגֻּלְ גֹּ לֶת
ִמ ְספַּ ר נַפְ שֹׁ תֵ יכֶם ִאישׁ לַאֲ שֶׁ ר ְבּאָ הֳלוֹ ִתּקָּ חוּ.
זֶה הַ דָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר ִצוָּה יְ ָי לִ קְ טוּ ִממֶּ נּוּ ִאישׁ לְ פִ י אָ כְ לוֹ עֹ מֶ ר ַלגֻּלְ גֹּ לֶת
ִמ ְספַּ ר נַפְ שֹׁ תֵ יכֶם ִאישׁ לַאֲ שֶׁ ר ְבּאָ הֳלוֹ ִתּקָּ חוּ.
דֵּ ין פִּ ְתגָּמָ א ִדּי פַקִּ יד ְי ָי לְ קוּטוּ ִמנֵּיהּ גְּ בַ ר לְ פוּם מֵ יכְ לֵיהּ ע ְֻמ ָרא לְ גֻלְ גַּלְ תָּ א
ִמנְ יַן נַפְ שָׁ תֵ יכוֹן גְּ בַ ר לְ ִדי בְ מַ ְשׁכְּ נֵיהּ ִתּ ְסּבוּן.
ַו ַיּﬠֲשׂוּ כֵן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ לְ קְ טוּ הַ מַּ ְרבֶּ ה וְ הַ מַּ ְמﬠִ יט.

ַו ַיּﬠֲשׂוּ כֵן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ לְ קְ טוּ הַ מַּ ְרבֶּ ה וְ הַ מַּ ְמﬠִ יט.
ַועֲבַ דוּ כֵּין בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וּלְ קַ טוּ ְדּאַ ְסגִּ י ְוּדאַ ְזעַר.
ַויָּמֹ דּוּ בָ עֹ מֶ ר וְ ל ֹא הֶ ﬠְ ִדּיף הַ מַּ ְרבֶּ ה וְ הַ מַּ ְמﬠִ יט ל ֹא הֶ ְח ִסיר ִאישׁ לְ פִ י
אָ כְ לוֹ לָקָ טוּ.
ַויָּמֹ דּוּ בָ עֹ מֶ ר וְ ל ֹא הֶ ﬠְ ִדּיף הַ מַּ ְרבֶּ ה וְ הַ מַּ ְמﬠִ יט ל ֹא הֶ ְח ִסיר ִאישׁ לְ פִ י
אָ כְ לוֹ לָקָ טוּ.
וּכְ לוֹ בְ ע ְֻמ ָרא וְ לָא אוֹתַ ר ְדּאַ ְסגֵּי ְוּדאַ ְזעֵר לָא חַ ִסּיר גְּ בַ ר לְ פוּם מֵ יכְ לֵיהּ
לְ קָ טוּ.
ַויּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ ה ֲאלֵהֶ ם ִאישׁ אַ ל יוֹתֵ ר ִממֶּ נּוּ ﬠַ ד בֹּ קֶ ר.
ַויּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ ה ֲאלֵהֶ ם ִאישׁ אַ ל יוֹתֵ ר ִממֶּ נּוּ ﬠַ ד בֹּ קֶ ר.
ַואֲמַ ר מֹ שֶׁ ה לְ הוֹן ֱאנַשׁ לָא י ְַשׁאַ ר ִמנֵּיהּ עַד צַ פְ ָרא.
ַיּוֹתרוּ אֲ נ ִָשׁים ִממֶּ נּוּ ﬠַ ד בֹּ קֶ ר ַויָּרֻ ם תּוֹלָﬠִ ים
וְ ל ֹא שָׁ ְמעוּ אֶ ל מֹ שֶׁ ה ו ִ
וַיִּ ְבאַ שׁ וַיִּ קְ צֹ ף ֲﬠלֵהֶ ם מֹ שֶׁ ה.
ַיּוֹתרוּ אֲ נ ִָשׁים ִממֶּ נּוּ ﬠַ ד בֹּ קֶ ר ַויָּרֻ ם תּוֹלָﬠִ ים
וְ ל ֹא שָׁ ְמעוּ אֶ ל מֹ שֶׁ ה ו ִ
וַיִּ ְבאַ שׁ וַיִּ קְ צֹ ף ֲﬠלֵהֶ ם מֹ שֶׁ ה.
וּס ִרי
וְ לָא קַ בִּ ילוּ ִמן מֹ שֶׁ ה וְ אַ ְשׁאָ רוּ ג ְֻב ַריָּא ִמנֵּיהּ עַ ד צַ פְ ָרא ְוּרחֵ שׁ ִריחֲשָׁ א ְ
ְוּרגֵז ֲעלֵיהוֹן מֹ שֶׁ ה.
וַיִּ לְ קְ טוּ אֹ תוֹ בַּ בֹּ קֶ ר בַּ בֹּ קֶ ר ִאישׁ כְּ פִ י אָ כְ לוֹ וְ חַ ם הַ שֶּׁ מֶ שׁ וְ נָמָ ס.
וַיִּ לְ קְ טוּ אֹ תוֹ בַּ בֹּ קֶ ר בַּ בֹּ קֶ ר ִאישׁ כְּ פִ י אָ כְ לוֹ וְ חַ ם הַ שֶּׁ מֶ שׁ וְ נָמָ ס.
וּלְ קָ טוּ יָתֵ יהּ בִּ צְ פַר ִבּצְ פָר גְּ בַ ר לְ פוּם מֵ יכְ לֵיהּ וּמָ ה ְד ִמ ְשׁתָּ אַ ר ִמנֵּיהּ עַל
אַ ֵפּי חַ קְ לָא כַּד חֲמָ א עֲלוֹהִ י ִשׁ ְמשָׁ א פָּשָׁ ר.
וַיְ ִהי בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי לָקְ טוּ לֶחֶ ם ִמ ְשׁנֶה ְשׁנֵי הָ עֹ מֶ ר לָאֶ חָ ד ַויָּבֹ אוּ כָּל
נְ ִשׂיאֵ י הָ ﬠֵ דָ ה ַויַּגִּ ידוּ לְ מֹ שֶׁ ה.

וַיְ ִהי בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי לָקְ טוּ לֶחֶ ם ִמ ְשׁנֶה ְשׁנֵי הָ עֹ מֶ ר לָאֶ חָ ד ַויָּבֹ אוּ כָּל
נְ ִשׂיאֵ י הָ ﬠֵ דָ ה ַויַּגִּ ידוּ לְ מֹ שֶׁ ה.
ַו ֲהוָה בְּ יוֹמָ א ְשׁ ִתיאָ תָ אָ ה לְ קָ טוּ ל ְַחמָ א עַל חַ ד ְתּ ֵרין ְתּ ֵרין ע ְֻמ ִרין לְ חַ ד וְ אֲתוֹ
כָּל ַרבְ ְרבֵ י כְ נ ְִשׁתָּ א וְ חַ וִּ יאוּ לְ מֹ שֶׁ ה.
וַיּ ֹאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם הוּא אֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר יְ ָי שַׁ בָּ תוֹן שַׁ בַּ ת קֹ דֶ שׁ לַיְ ָי מָ חָ ר אֵ ת
אֲ שֶׁ ר תּ ֹאפוּ אֵ פוּ וְ אֵ ת ֲאשֶׁ ר ְתּבַ ְשּׁלוּ בַּ שֵּׁ לוּ וְ אֵ ת כָּל הָ עֹ דֵ ף הַ נִּ יחוּ ָלכֶם
לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת ﬠַד הַ בֹּ קֶ ר.
וַיּ ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם הוּא אֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר יְ ָי שַׁ בָּ תוֹן שַׁ בַּ ת קֹ דֶ שׁ לַיְ ָי מָ חָ ר אֵ ת
אֲ שֶׁ ר תּ ֹאפוּ אֵ פוּ וְ אֵ ת ֲאשֶׁ ר ְתּבַ ְשּׁלוּ בַּ שֵּׁ לוּ וְ אֵ ת כָּל הָ עֹ דֵ ף הַ נִּ יחוּ ָלכֶם
לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת ﬠַד הַ בֹּ קֶ ר.
קוּדשָׁ א קֳ דָ ם יְ ָי ְמחָ ר יָת ִדּי
ַואֲמַ ר לְ הוֹן הוּא ִדּי מַ לִּ יל יְ ָי ְשׁבָ תָ א ְשׁבַ ת ְ
אַ תּוּן ע ֲִת ִידין לְ מֵ פָא ֱאפוֹ וְ יָת ִדּי אַ תּוּן ע ֲִת ִידין לְ בַ שָּׁ לָא בַּ ִשּׁילוּ וְ יָת כָּל
מוֹתָ ָרא אַ צְ נָעוּ לְ כוֹן לְ מַ טְּ ַרת עַד צַ פְ ָרא:
ַויַּנִּ יחוּ אֹ תוֹ ﬠַ ד הַ בֹּ קֶ ר ַכּאֲ שֶׁ ר ִצוָּה משֶׁ ה וְ ל ֹא ִה ְב ִאישׁ וְ ִרמָּ ה ל ֹא
הָ יְ תָ ה בּוֹ:
ַויַּנִּ יחוּ אֹ תוֹ ﬠַד הַ ֹבּקֶ ר ַכּ ֲאשֶׁ ר ִצוָּה משֶׁ ה וְ ל ֹא ִה ְב ִאישׁ וְ ִרמָּ ה ל ֹא הָ יְ תָ ה
בּוֹ:
וְ אַ צְ נָעוּ יָתֵ יהּ ַעד צַ פְ ָרא כְּ מָ א ִדּפַקִּ יד מֹ שֶׁ ה וְ לָא ְס ִרי וְ ִריחֲשָׁ א לָא ֲהוָה
בֵ יהּ:
ַויּ ֹאמֶ ר משֶׁ ה ִאכְ לֻהוּ הַ יּוֹם כִּ י שַׁ בָּ ת הַ יּוֹם לַיְ ָי הַ יּוֹם ל ֹא ִת ְמצָ אֻ הוּ
בַּ שָּׂ דֶ ה:
וַיּ ֹאמֶ ר משֶׁ ה ִאכְ לֻהוּ הַ יּוֹם כִּ י שַׁ בָּ ת הַ יּוֹם לַיְ ָי הַ יּוֹם ל ֹא ִת ְמצָ אֻ הוּ
בַּ שָּׂ דֶ ה:
לוּהי יוֹמָ א דֵ ין א ֲֵרי שַׁ ְבּתָ א יוֹמָ א דֵ ין קֳ דָ ם יְ ָי יוֹמָ א דֵ ין לָא
וַאֲמַ ר מֹ שֶׁ ה ִאכְ ִ
תַ ְשׁכְּ ֻחנֵּיהּ בְּ חַ קְ לָא:
שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים ִתּלְ קְ טֻהוּ וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י שַׁ בָּ ת ל ֹא יִ ְהיֶה בּוֹ:

שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים ִתּלְ קְ טֻהוּ וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י שַׁ בָּ ת ל ֹא יִ ְהיֶה בּוֹ:
יוֹמין ִתּלְ קְ ֻטנֵּיהּ וּבְ יוֹמָ א ְשׁבִ יעָאָ ה שַׁ ְבּתָ א לָא יְהֵ י בֵ יהּ:
ִשׁתָּ א ִ
וַיְ ִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י י ְָצאוּ ִמן הָ ﬠָ ם לִ לְ קֹ ט וְ ל ֹא מָ צָ אוּ:
וַיְ ִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י י ְָצאוּ ִמן הָ ﬠָ ם לִ לְ קֹ ט וְ ל ֹא מָ צָ אוּ:
ַו ֲהוָה בְּ יוֹמָ א ְשׁבִ יעָאָ ה נְ פָקוּ ִמן עַמָּ א לְ ִמלְ קָ ט וְ לָא אַ ְשׁכָּחוּ:
ַויּ ֹאמֶ ר יְ ָי אֶ ל משֶׁ ה ﬠַ ד אָ נָה מֵ אַ נְ תֶּ ם לִ ְשׁמֹ ר ִמצְ וֹתַ י וְ תוֹרֹ תָ י:
ַויּ ֹאמֶ ר יְ ָי אֶ ל משֶׁ ה ַﬠד אָ נָה מֵ אַ נְ תֶּ ם לִ ְשׁמֹ ר ִמצְ וֹתַ י וְ תוֹרֹ תָ י:
אוֹריָתָ י:
ַואֲמַ ר יְ ָי לְ מֹ שֶׁ ה עַד אֵ ימָ תַ י אַ תּוּן ְמסָ ְרבִ ין לְ ִמטַּ ר פִּ קּוּדַ י וְ ָ
ְראוּ כִּ י יְ ָי נָתַ ן ָלכֶם הַ שַּׁ בָּ ת ﬠַ ל כֵּן הוּא נֹ תֵ ן ָלכֶם בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי לֶחֶ ם
יוֹמָ יִ ם ְשׁבוּ ִאישׁ תַּ ְחתָּ יו אַ ל יֵצֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקֹ מוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י:
ְראוּ כִּ י יְ ָי נָתַ ן ָלכֶם הַ שַּׁ בָּ ת ﬠַ ל כֵּן הוּא נֹ תֵ ן ָלכֶם בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי לֶחֶ ם
יוֹמָ יִ ם ְשׁבוּ ִאישׁ תַּ ְחתָּ יו אַ ל יֵצֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקֹ מוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י:
חֲזוֹ א ֲֵרי יְ ָי ְיהַ ב לְ כוֹן שַׁ בְּ תָ א עַל כֵּן הוּא יָהֵ ב לְ כוֹן בְּ יוֹמָ א ְשׁ ִתיתָ אָ ה לְ חֵ ם
חוֹתוֹהי לָא יִ פּוֹק ֱאנַשׁ מֵ אַ ְת ֵריהּ ְבּיוֹמָ א ְשׁבִ יעָאָ ה:
ִ
יוֹמין ִתּיבוּ ֱאנַשׁ ְתּ
ְתּ ֵרין ִ
וַיִ ְשׁ ְבּתוּ הָ ﬠָם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י:
וַיִ ְשׁ ְבּתוּ הָ ﬠָם בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביﬠִ י:
וְ נָחוּ עַמָּ א בְּ יוֹמָ א ְשׁבִ יעָאָ ה:
וַיִּ קְ ְראוּ בֵ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת ְשׁמוֹ מָ ן וְ הוּא כְּ ז ֶַרע גַּד לָבָ ן וְ טַ ﬠְ מוֹ
יחת ִבּ ְדבָ שׁ:
כְּ צַ פִּ ִ
יחת
וַיִּ קְ ְראוּ בֵ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת ְשׁמוֹ מָ ן וְ הוּא כְּ ז ֶַרע גַּד לָבָ ן וְ טַ ﬠְ מוֹ כְּ צַ פִּ ִ
ִבּ ְדבָ שׁ:
וּקְ רוֹ בֵ ית ִי ְשׂ ָראֵ ל יָת ְשׁמֵ יהּ מָ ן וְ הוּא כְּ בַ ר ז ְַרע גַּדָּ א חִ וָּר וְ טַ עֲמֵ יהּ
כְּ ִא ְסקְ ֵריטָ וָן בִּ ְדבָ שׁ:

ַויּ ֹאמֶ ר משֶׁ ה זֶה הַ דָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר ִצוָּה יְ ָי ְמל ֹא הָ עֹ מֶ ר ִממֶּ נּוּ לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת
לְ דֹ רֹ תֵ יכֶם לְ מַ ﬠַ ן יִ ְראוּ אֶ ת הַ לֶּחֶ ם אֲ שֶׁ ר הֶ אֱ כַלְ ִתּי אֶ ְתכֶם בַּ ִמּ ְדבָּ ר
יאי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
הוֹצ ִ
ְבּ ִ
ַויּ ֹאמֶ ר משֶׁ ה זֶה הַ דָּ בָ ר ֲאשֶׁ ר ִצוָּה יְ ָי ְמל ֹא הָ עֹ מֶ ר ִממֶּ נּוּ לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת
לְ דֹ רֹ תֵ יכֶם לְ מַ ﬠַ ן יִ ְראוּ אֶ ת הַ לֶּחֶ ם אֲ שֶׁ ר הֶ אֱ כַלְ ִתּי אֶ ְתכֶם בַּ ִמּ ְדבָּ ר
יאי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
הוֹצ ִ
ְבּ ִ
וַאֲ מַ ר מֹ שֶׁ ה דֵּ ין פִּ ְתגָּמָ א ִדּי פַקִּ יד יְ ָי ְמלֵי ע ְֻמ ָרא ִמנֵּיהּ לְ מַ טְּ ָרא לְ דָ ֵריכוֹן
ָקוּתי י ְָתכוֹן
בְּ ִדיל ְדּ ֶיחֱזוּן יָת לַחְ מָ א ִדּי אוֹכָלִ ית י ְָתכוֹן בְּ מַ דְ ְבּ ָרא בְּ אַ פּ ִ
מֵ אַ ְרעָא ְד ִמצְ ָר ִים:
ַויּ ֹאמֶ ר משֶׁ ה אֶ ל אַ הֲרֹ ן קַ ח ִצנְ צֶ נֶת אַ חַ ת וְ תֶ ן שָׁ מָּ ה ְמל ֹא הָ עֹ מֶ ר מָ ן
וְ הַ נַּח אֹ תוֹ לִ פְ נֵי יְ ָי לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת לְ דֹ רֹ תֵ יכֶם:
וַיּ ֹאמֶ ר משֶׁ ה אֶ ל אַ הֲרֹ ן קַ ח צִ נְ צֶ נֶת אַ חַ ת וְ תֶ ן שָׁ מָּ ה ְמל ֹא הָ עֹ מֶ ר מָ ן
וְ הַ נַּח אֹ תוֹ לִ פְ נֵי יְ ָי לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת לְ דֹ רֹ תֵ יכֶם:
וַאֲמַ ר מֹ שֶׁ ה לְ אַ הֲרֹ ן סַ ב צְ לוֹחִ ית חֲדָ א וְ הַ ב תַּ מָּ ן ְמלֵי ע ְֻמ ָרא מָ ן וְ אַ צְ נַע
יָתֵ יהּ קֳ דָ ם יְ ָי לְ מַ ְט ָרא לְ דָ ֵריכוֹן:
כַּאֲ שֶׁ ר צִ וָּה יְ ָי אֶ ל משֶׁ ה ַויַּנִּ יחֵ הוּ אַ הֲרֹ ן לִ פְ נֵי הָ ֵﬠדֻת לְ ִמ ְשׁמָ ֶרת:
כַּ אֲ שֶׁ ר ִצוָּה יְ ָי אֶ ל משֶׁ ה ַויַּנִּ יחֵ הוּ אַ הֲרֹ ן לִ פְ נֵי הָ ֵﬠדֻת לְ ִמ ְשׁמָ ֶרת:
כְּ מָ א ִדי פַקִּ יד ְי ָי לְ מֹ שֶׁ ה וְ אַ צְ ְנעֵיהּ אַ הֲרֹ ן קֳ דָ ם סַ הֲדוּתָ א לְ מַ טְּ ָרא:
וּבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אָ כְ לוּ אֶ ת הַ מָּ ן אַ ְרבָּ ﬠִ ים שָׁ נָה ﬠַ ד בֹּ אָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ נוֹשָׁ בֶ ת
ְ
אֶ ת הַ מָּ ן אָ כְ לוּ ﬠַ ד בֹּ אָ ם אֶ ל קְ צֵ ה אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
וּבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אָ כְ לוּ אֶ ת הַ מָּ ן אַ ְרבָּ ﬠִ ים שָׁ נָה ﬠַ ד בֹּ אָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ נוֹשָׁ בֶ ת
ְ
אֶ ת הַ מָּ ן אָ כְ לוּ ﬠַ ד בֹּ אָ ם אֶ ל קְ צֵ ה אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן:
וּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ֲאכָלוּ יָת מַ נָּא אַ ְרבְּ עִ ין ְשׁ ִנין עַד ְדּמֵ יתֵ יהוֹן לְ אַ ְרעָא י ְָתבָ תָ א
יָת מַ נָּא ֲאכָלוּ עַד ְדּאָ תוֹ לִ ְס ָיפֵי אַ ְרעָא ִדכְ ָנעַן:

וְ הָ עֹ מֶ ר ﬠ ֲִשׂ ִרית הָ אֵ יפָ ה הוּא:
וְ הָ עֹ מֶ ר ﬠ ֲִשׂ ִרית הָ אֵ יפָ ה הוּא:
וְ ע ְֻמ ָרא חַ ד ִמן ע ְַס ָרא בִּ ְתלָת ְס ִאין הוּא:
Après la lecture dire le passage suivant:

וּשׁמֵ י הַ שָּׁ מַ יִ ם הָ אָ ֶרץ וְ כָל
אַ תָּ ה הוּא ְי ָי לְ בַ דֶּ אַ תָּ ה ע ִָשׂיתָ אֶ ת הַ שָּׁ מַ יִ ם ְ
אֲשֶׁ ר ָעלֶיהָ הַ יּ ִַמים וְ כָל אֲשֶׁ ר בָּ הֶ ם וְ אַ תָּ ה ְמחַ יֶּה אֶ ת ֻכּלָּם וְ אַ תָּ ה הוּא
שֶׁ ָע ִשׂיתָ נִ ִסּים וְ ִנפְ לָאוֹת גְּ דוֹלוֹת תָּ ִמיד עִ ם אֲבוֹתֵ ינוּ גַּם בַּ ִמּ ְדבָּ ר הִ ְמטַ ְרתָּ
וּמצּוּר הַ חַ לּ ִָמישׁ הוֹצֵ אתָ לָהֶ ם מַ יִ ם וְ גַם נָתַ תָּ לָהֶ ם
לָהֶ ם לֶחֶ ם ִמן הַ שָּׁ מַ יִ ם ִ
כָּל צָ ְרכֵיהֶ ם ִשׂ ְמלוֹתָ ם ל ֹא בָ לְ תָ ה מֵ ֲעלֵיהֶ ם כֵּן בְּ ַרחֲמֶ י הָ ַרבִּ ים וּבַ חֲסָ דֶ י
וּתכַלְ כְּ לֵנוּ וְ תַ ְספִּ יק לָנוּ כָּל צָ ְרכֵנוּ וְ צָ ְרכֵי
וּתפ ְַרנְ סֵ נוּ ְ
צוּמים ְתּזוּנֵנוּ ְ
הָ ֲע ִ
וּב ֶרוַח ְבּלִ י טֹ ַרח וְ עָמָ ל גָּדוֹל ִמתַּ חַ ת
רוּבּים ְבּ ִמלּוּי ְ
ע ְַמּ בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל הַ ְמ ִ
:י ְָד הַ נְּ קִ יָּה וְ ל ֹא ִמתַּ חַ ת יְ דֵ י בָ שָׂ ר וָדָ ם
יתי כָּל
יְהִ י ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶי יְ ָי ֱא הַ י וֵא הֵ י אֲבוֹתַ י שֶׁ תָּ כִ ין לִ י וּלְ אַ נְ שֵׁ י בֵ ִ
ֲסוֹרנוּ וּלְ כָל
ֲסוֹרנוּ וְ תַ ז ְִמין לָנוּ כָּל צָ ְרכֵנוּ לְ כָל יוֹם וָיּוֹם מֵ חַ יֵּינוּ דֵ י מַ ח ֵ
מַ ח ֵ
שָׁ עָה וְ שָׁ עָה ִמשָּׁ עוֹתֵ ינוּ דֵ י ִספּוּקֵ נוּ וּלְ כָל ֶעצֶ ם מֵ ֲעצָ מֵ ינוּ דֵ י ִמחְ יָתֵ נוּ ִמיּ ְָד
וּמ ְז ֵעיר גְּ מוּלוֹתֵ ינוּ
הַ טוֹבָ ה וְ הָ ְרחָ בָ ה וְ ל ֹא כְּ ִמעוּט ִמפְ ָעלֵינוּ וְ קוֹצֶ ר חֲסָ דֵ ינוּ ִ
סוּרים בְּ יָדְ וְ ל ֹא
יתי וְ ז ְַרעִ י וְ ז ֶַרע ז ְַרעִ י ְמ ִ
וּמזוֹנוֹת אַ נְ שֵׁ י בֵ ִ
וְ יִהְ יוּ ְמזוֹנוֹתַ י ְ
:בְּ יַד בָּ שָׂ ר וָדָ ם

