
 
 

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: 

ְלָכל ַעְּמ ִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתְזִמין ַּפְרָנָסה י
ְּבַנַחת ְולא ְּבַצַער . ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוַפְרָנָסִתי ּוַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵביִתי ִּבְכָלָלם

ְּבָכבֹוד ְולא ְּבִבּזּוי ְּבֶהֵּתר ְולא ְּבִאּסּור ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדֶת 
 .ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ַוֲעָרָבה ְוִלְלמֹוד ּתֹוָרֶת ְּכמֹו ֶׁשַזְנָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ָמן

Puis, le passage de la Torah : 
 

ְיָי ֶאל ֹמֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם  ַוּיֹאֶמר
 .ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵל ְּבתֹוָרִתי ִאם לֹא

ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם 
  .ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵל ְּבתֹוָרִתי ִאם לֹא



ִיְלְקטּון ִּפְתַּגם ַוֲאַמר ְיָי ְלֹמֶׁשה ָהא ֲאָנא ָמֵחית ְלכֹון ַלְחָמא ִמן ְׁשַמָּיא ְוִיְּפקּון ַעָּמא וְ 
  .יֹום ְּביֹוֵמיּה ְּבִדיל ַּדֲאַנִּסּנּון ַהְיָהכּון ְּבאֹוַרְיִתי ִאם ָלא

ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר 
  .ִיְלְקטּו יֹום יֹום

ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר 
  .ִיְלְקטּו יֹום יֹום

ִויֵהי ְּביֹוָמא ְׁשִתיָתָאה ִויַתְּקנּון ָית ְּדַיְיתּון ִויֵהי ַעל ַחד ְּתֵרין ַעל ְּדִיְלְקטּון 
  .יֹום יֹום

א ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיָי הֹוִצי
  .ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיָי הֹוִציא 
  .ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוֲאַמר ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְלָכל ְּבֵני ִיְשָרֵאל ְּבַרְמָׁשא ְוִתְּדעּון ֲאֵרי ְיָי ַאֵּפיק ָיְתכֹון 
  .ְדִמְצָרִיםֵמַאְרָעא 

ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְּכבֹוד ְיָי ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ַעל ְיָי ְוַנְחנּו ָמה ִּכי 
  .ַתִּלינּו ָעֵלינּו

ּוֹבֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְּכבֹוד ְיָי ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ַעל ְיָי ְוַנְחנּו ָמה ִּכי 
  .ַתִּלינּו ָעֵלינּו

ָית ֻּתְרֲעמּוְתכֹון ַעל ] ֳקָדמֹוִהי[ֶתֱחזּון ָית ְיָקָרא ַדְיָי ַּכד ְׁשִמיַע ּוְבַצְפָרא וְ 
  .ֵמיְמָרא ַדְיָי ְוַנְחָנא ָמה ֲאֵרי ַאְתַרַעְמּתּון ֲעָלָנא

ַּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְּבֵתת ְיָי ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם ַּבֹּבֶקר ִלְׂשֹּבַע ו
ֹּנֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה לֹא ָעֵלינּו ִּבְׁשֹמַע ְיָי ֶאת ְּתלֻ 

  .ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ִּכי ַעל ְייָ 

ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ְּבֵתת ְיָי ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם ַּבֹּבֶקר ִלְׂשֹּבַע 
ְחנּו ָמה לֹא ָעֵלינּו ִּבְׁשֹמַע ְיָי ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו ְונַ 

  .ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ִּכי ַעל ְייָ 



ַוֲאַמר ֹמֶׁשה ִּבְדִיַּתן ְיָי ְלכֹון ְּבַרְמָׁשא ִּבְסָרא ְלֵמיַכל ְוַלְחָמא ְּבַצְפָרא 
ְלִמְסַּבע ְּבִדְׁשִמיַען ֳקָדם ְיָי ָית ֻּתְרֲעמּוְתכֹון ִּדי ַאּתּון ִמְתַרֲעִמין ֲעלֹוִהי 

  .ָלָנא ֻּתְרֲעמּוְתכֹון ֶאָּלֵהן ַעל ֵמיְמָרא ַדְייָ ְוַנְחָנא ָמא ָלא עֲ 

, ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ֱאֹמר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְייָ 
  .ִּכי ָׁשַמע ֵאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם

, ֵני ְייָ ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ֱאֹמר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְרבּו ִלפְ 
  .ִּכי ָׁשַמע ֵאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם

ַוֲאַמר ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ֱאַמר ְלָכל ְּכִנְׁשָּתא ִּדְבֵני ִיְשָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם ְיָי ֲאֵרי 
  .ְׁשִמיַען ֳקָדמֹוִהי ָית ֻּתְרֲעמּוְתכֹון

ִּמְדָּבר ְוִהֵּנה ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ַאֲהֹרן ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפנּו ֶאל הַ 
  .ְּכבֹוד ְיָי ִנְרָאה ֶּבָעָנן

ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ַאֲהֹרן ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ְוִהֵּנה 
  .ְּכבֹוד ְיָי ִנְרָאה ֶּבָעָנן

ּיּו ְלַמְדְּבָרא ַוֲהָוה ַּכד ַמִּליל ַאֲהֹרן ִעם ָּכל ְּכִנְׁשָּתא ִדְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִאְתְּפנִ 
  .ְוָהא ְיָקָרא ַדְיָי ִאְתְּגִלי ַּבֲעָנָנא

  .ַוְיַדֵּבר ְיָי ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר

  .ַוְיַדֵּבר ְיָי ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר

  .ּוַמִּליל ְיָי ִעם ֹמֶׁשה ְלֵמיָמר

 ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתלּוֹּנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר ֵּבין ָהַעְרַּבִים
ֵהיֶכם   .ּתֹאְכלּו ָבָׂשר ּוַבֹּבֶקר ִּתְׂשְּבעּו ָלֶחם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיָי ֱא

ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתלּוֹּנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר ֵּבין ָהַעְרַּבִים 
הֵ    .יֶכםּתֹאְכלּו ָבָׂשר ּוַבֹּבֶקר ִּתְׂשְּבעּו ָלֶחם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיָי ֱא

ְׁשִמיַע ֳקָדַמי ָית ֻּתְרֲעַמת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ַמֵּליל ִעְּמהֹון ְלֵמיַמר ֵּבין ִׁשְמַׁשָּיא 
  .ֵּתיְכלּון ִּבְסָרא ּוְבַצְפָרא ִּתְשְּבעּון ַלְחָמא ְוִתְּדעּון ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ֱאָלָהכֹון



ַבֹּבֶקר ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהָּטל ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו ַוְּתַכס ֶאת ַהַּמֲחֶנה ּו
  .ָסִביב ַלַּמֲחֶנה

ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו ַוְּתַכס ֶאת ַהַּמֲחֶנה ּוַבֹּבֶקר ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהָּטל 
  .ָסִביב ַלַּמֲחֶנה

ַוֲהָוה ְבַרְמָׁשא ּוְסֵליַקת ְסָליו ַוֲחַפת ָית ַמְׁשִריָתא ּוְבַצְפָרא ֲהַות ְנָחַתת ַטָּלא 
  .ְסחֹור ְסחֹור ְלַמְׁשִריָתא

ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ְוִהֵּנה ַעל ְּפֵני ַהִּמְדָּבר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְּכֹפר ַעל 
  .ָהָאֶרץ

ה ַעל ְּפֵני ַהִּמְדָּבר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְּכֹפר ַעל ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ְוִהּנֵ 
  .ָהָאֶרץ

ּוְסֵליַקת ְנָחַתת ַטָּלא ְוָהא ַעל ַאֵּפי ַמְדְּבָרא ַּדְעַּדק ְמַקַּלף ַּדְעַּדק ְּכִגיר 
  .ִּכְגִליָדא ַעל ַאְרָעא

לֹא ָיְדעּו ַמה ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי 
  .הּוא ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה

ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי לֹא ָיְדעּו ַמה 
  .ָלההּוא ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיָי ָלֶכם ְלָאכְ 

ַוֲחזֹו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוֲאָמרּו ְּגַבר ַלֲאחּוִהי ַמָּנא הּוא ֲאֵרי ָלא ְיָדעּו ָמה הּוא 
  .ַוֲאַמר ֹמֶׁשה ְלהֹון הּוא ַלְחָמא ִּדיַהב ְיָי ְלכֹון ְלֵמיָכל

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר ַלֻּגְלֹּגֶלת 
  .ר ַנְפֹׁשֵתיֶכם ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּוִמְסּפַ 

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר ַלֻּגְלֹּגֶלת 
  .ִמְסַּפר ַנְפֹׁשֵתיֶכם ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו

ֵּדין ִּפְתָּגָמא ִּדי ַפִּקיד ְיָי ְלקּוטּו ִמֵּניּה ְּגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ֻעְמָרא ְלֻגְלַּגְלָּתא 
  .ִמְנַין ַנְפָׁשֵתיכֹון ְּגַבר ְלִדי ְבַמְׁשְּכֵניּה ִּתְּסבּון

  .ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְקטּו ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט



  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְקטּו ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט ַוַּיֲעׂשּו ֵכן

  .ַוֲעַבדּו ֵּכין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלַקטּו ְּדַאְסִּגי ּוְדַאְזַער

ַוָּיֹמּדּו ָבֹעֶמר ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיׁש ְלִפי 
  .ָאְכלֹו ָלָקטּו

 ֹ א ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיׁש ְלִפי ַוָּיֹמּדּו ָבֹעֶמר ְול
  .ָאְכלֹו ָלָקטּו

ּוְכלֹו ְבֻעְמָרא ְוָלא אֹוַתר ְּדַאְסֵּגי ּוְדַאְזֵער ָלא ַחִּסיר ְּגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה 
  .ְלָקטּו

  .ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר

  .ֶׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקרַוּיֹאֶמר מֹ 

  .ַוֲאַמר ֹמֶׁשה ְלהֹון ֱאַנׁש ָלא ַיְׁשַאר ִמֵּניּה ַעד ַצְפָרא

ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים 
  .ַוִּיְבַאׁש ַוִּיְקֹצף ֲעֵלֶהם ֹמֶׁשה

עּו ֶאל ֹמֶׁשה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ְולֹא ָׁשמְ 
  .ַוִּיְבַאׁש ַוִּיְקֹצף ֲעֵלֶהם ֹמֶׁשה

ְוָלא ַקִּבילּו ִמן ֹמֶׁשה ְוַאְׁשָארּו ֻגְבַרָּיא ִמֵּניּה ַעד ַצְפָרא ּוְרֵחׁש ִריֲחָׁשא ּוְסִרי 
  .ּוְרֵגז ֲעֵליהֹון ֹמֶׁשה

  .תֹו ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמסַוִּיְלְקטּו אֹ 

  .ַוִּיְלְקטּו ֹאתֹו ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס

ּוְלָקטּו ָיֵתיּה ִּבְצַפר ִּבְצָפר ְּגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ּוָמה ְדִמְׁשָּתַאר ִמֵּניּה ַעל 
  .י ַחְקָלא ַּכד ֲחָמא ֲעלֹוִהי ִׁשְמָׁשא ָּפָׁשרַאּפֵ 

ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד ַוָּיֹבאּו ָּכל 
  .ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלֹמֶׁשה



ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד ַוָּיֹבאּו ָּכל 
  .ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלֹמֶׁשה

ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ְׁשִתיָאָתָאה ְלָקטּו ַלְחָמא ַעל ַחד ְּתֵרין ְּתֵרין ֻעְמִרין ְלַחד ְוֲאתֹו 
  .ַחִּויאּו ְלֹמֶׁשהָּכל ַרְבְרֵבי ְכִנְׁשָּתא וְ 

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיָי ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ַלְיָי ָמָחר ֵאת 
ֲאֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל ָהֹעֵדף ַהִּניחּו ָלֶכם 

  .ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַהֹּבֶקר

ִּדֶּבר ְיָי ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ַלְיָי ָמָחר ֵאת ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל ָהֹעֵדף ַהִּניחּו ָלֶכם 

  .ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַהֹּבֶקר

ָית ִּדי  ַוֲאַמר ְלהֹון הּוא ִּדי ַמִּליל ְיָי ְׁשָבָתא ְׁשַבת קּוְדָׁשא ֳקָדם ְיָי ְמָחר
ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלֵמָפא ֱאפֹו ְוָית ִּדי ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלַבָּׁשָלא ַּבִּׁשילּו ְוָית ָּכל 

  :מֹוָתָרא ַאְצָנעּו ְלכֹון ְלַמְּטַרת ַעד ַצְפָרא

ַוַּיִּניחּו ֹאתֹו ַעד ַהֹּבֶקר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶׁשה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא  
  :ָהְיָתה ּבֹו

ַּיִּניחּו ֹאתֹו ַעד ַהֹּבֶקר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶׁשה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא ָהְיָתה וַ 
  :ּבֹו

ְוַאְצָנעּו ָיֵתיּה ַעד ַצְפָרא ְּכָמא ִּדַפִּקיד ֹמֶׁשה ְוָלא ְסִרי ְוִריֲחָׁשא ָלא ֲהָוה 
  :ֵביּה

ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו  ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָּבת ַהּיֹום ַלְייָ 
  :ַּבָּׂשֶדה

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָּבת ַהּיֹום ַלְיָי ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו 
  :ַּבָּׂשֶדה

ַוֲאַמר ֹמֶׁשה ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי ַׁשְּבָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם ְיָי יֹוָמא ֵדין ָלא 
  :ַתְׁשְּכֻחֵּניּה ְּבַחְקָלא

  :ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו



  :ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו

  :ִׁשָּתא יֹוִמין ִּתְלְקֻטֵּניּה ּוְביֹוָמא ְׁשִביָעָאה ַׁשְּבָתא ָלא ְיֵהי ֵביּה

  :ְּׁשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְולֹא ָמָצאּוַוְיִהי ַּבּיֹום הַ 

  :ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְולֹא ָמָצאּו

  :ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה ְנָפקּו ִמן ַעָּמא ְלִמְלָקט ְוָלא ַאְׁשָּכחּו

  :ִמְצֹוַתי ְותֹוֹרָתיַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל מֶׁשה ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשֹמר 

  :ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל מֶׁשה ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשֹמר ִמְצֹוַתי ְותֹוֹרָתי

  :ַוֲאַמר ְיָי ְלֹמֶׁשה ַעד ֵאיָמַתי ַאּתּון ְמָסְרִבין ְלִמַּטר ִּפּקּוַדי ְואֹוָרָיָתי 

ּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם ְראּו ִּכי ְיָי ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ּבַ 
  :יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ְראּו ִּכי ְיָי ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם 
  :ֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעייֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמ

ֲחזֹו ֲאֵרי ְיָי ְיַהב ְלכֹון ַׁשְּבָתא ַעל ֵּכן הּוא ָיֵהב ְלכֹון ְּביֹוָמא ְׁשִתיָתָאה ְלֵחם 
  :ְּתֵרין יֹוִמין ִּתיבּו ֱאַנׁש ְּתחֹותֹוִהי ָלא ִיּפֹוק ֱאַנׁש ֵמַאְתֵריּה ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה

  :ַוִיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

  :ַוִיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

  :ְוָנחּו ַעָּמא ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה 

ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו  
  :ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש

ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת 
  :ִּבְדָבׁש

ּוְקרֹו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ָית ְׁשֵמיּה ָמן ְוהּוא ְּכַבר ְזַרע ַּגָּדא ִחָּור ְוַטֲעֵמיּה  
  :ְּכִאְסְקֵריָטָון ִּבְדָבׁש



ר ִצָּוה ְיָי ְמלֹא ָהֹעֶמר ִמֶּמּנּו ְלִמְׁשֶמֶרת ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאׁשֶ 
ְלֹדֹרֵתיֶכם ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר 

  :ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ֶרת ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ְמלֹא ָהֹעֶמר ִמֶּמּנּו ְלִמְׁשמֶ 
ְלֹדֹרֵתיֶכם ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר 

  :ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַוֲאַמר ֹמֶׁשה ֵּדין ִּפְתָּגָמא ִּדי ַפִּקיד ְיָי ְמֵלי ֻעְמָרא ִמֵּניּה ְלַמְּטָרא ְלָדֵריכֹון 
ִּדי אֹוָכִלית ָיְתכֹון ְּבַמְדְּבָרא ְּבַאָּפקּוִתי ָיְתכֹון ְּבִדיל ְּדֶיֱחזּון ָית ַלְחָמא 

  :ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָּמה ְמלֹא ָהֹעֶמר ָמן  
  :ְוַהַּנח ֹאתֹו ִלְפֵני ְיָי ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם

ֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָּמה ְמלֹא ָהֹעֶמר ָמן ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ִצנְ 
  :ְוַהַּנח ֹאתֹו ִלְפֵני ְיָי ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם

ַוֲאַמר ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ַסב ְצלֹוִחית ֲחָדא ְוַהב ַּתָּמן ְמֵלי ֻעְמָרא ָמן ְוַאְצַנע 
  :ָיֵתיּה ֳקָדם ְיָי ְלַמְטָרא ְלָדֵריכֹון

  :ֶׁשה ַוַּיִּניֵחהּו ַאֲהֹרן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְׁשָמֶרתַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ֶאל מ

  :ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ֶאל מֶׁשה ַוַּיִּניֵחהּו ַאֲהֹרן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְׁשָמֶרת

  :ָמא ִדי ַפִּקיד ְיָי ְלֹמֶׁשה ְוַאְצְנֵעיּה ַאֲהֹרן ֳקָדם ַסֲהדּוָתא ְלַמְּטָראּכְ 

ת ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ֹּבָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו אֶ 
  :ֶאת ַהָּמן ָאְכלּו ַעד ֹּבָאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ֹּבָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת 
  :ןֶאת ַהָּמן ָאְכלּו ַעד ֹּבָאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנעַ 

   

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאָכלּו ָית ַמָּנא ַאְרְּבִעין ְׁשִנין ַעד ְּדֵמיֵתיהֹון ְלַאְרָעא ָיְתָבָתא 
  :ָית ַמָּנא ֲאָכלּו ַעד ְּדָאתֹו ִלְסָיֵפי ַאְרָעא ִדְכָנַען



  :ְוָהֹעֶמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא 

  :ְוָהֹעֶמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא

 :א ִּבְתָלת ְסִאין הּואְוֻעְמָרא ַחד ִמן ַעְסָר 
  

Après la lecture dire le passage suivant: 

ַאָּתה הּוא ְיָי ְלַבֶּד ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ָהָאֶרץ ְוָכל 
ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ְוַאָּתה הּוא 

ֶׁשָעִׂשיָת ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ָּתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו ַּגם ַּבִּמְדָּבר ִהְמַטְרָּת 
ָלֶהם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים ּוִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש הֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ְוַגם ָנַתָּת ָלֶהם 
ָּכל ָצְרֵכיֶהם ִׂשְמלֹוָתם לֹא ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם ֵּכן ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ּוַבֲחָסֶדי 

ָהעֲ צּוִמים ְּתזּוֵננּו ּוְתַפְרְנֵסנּו ּוְתַכְלְּכֵלנּו ְוַתְסִּפיק ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו ְוָצְרֵכי 
ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהְמרּוִּבים ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח ְּבִלי ֹטַרח ְוָעָמל ָּגדֹול ִמַּתַחת 

 :ָיְד ַהְּנִקָּיה ְולֹא ִמַּתַחת ְיֵדי ָבָׂשר ָוָדם

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשָּתִכין ִלי ּוְלַאְנֵׁשי ֵביִתי ָּכל  ַהי ֵוא ְיִהי ָר צֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱא
ַמֲחסֹוֵרנּו ְוַתְזִמין ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו ְלָכל יֹום ָוּיֹום ֵמַחֵּיינּו ֵדי ַמֲחסֹוֵרנּו ּוְלָכל 
ָׁשָעה ְוָׁשָעה ִמָּׁשעֹוֵתינּו ֵדי ִסּפּוֵקנּו ּוְלָכל ֶעֶצם ֵמעֲ ָצֵמינּו ֵדי ִמְחָיֵתנּו ִמָּיְד 
ַהטֹוָבה ְוָהְרָחָבה ְולֹא ְּכִמעּוט ִמְפָעֵלינּו ְוקֹוֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמְזֵעיר ְּגמּולֹוֵתינּו 
ְוִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ּוְמזֹונֹות ַאְנֵׁשי ֵביִתי ְוַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ְמסּוִרים ְּבָיְד ְולֹא 

 :ְּבַיד ָּבָׂשר ָוָדם


