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:

יְ הִ י ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי יְ הוָה אֱ להֵ ינוּ וֵאלהֵ י אֲ בוֹתֵ ינוּ שֶׁ תַּ ז ְִמין פַּ ְרנָסָ ה לְ כָל ﬠַ ְמּ
יתי ִבּכְ ָללָםְ .בּנַחַ ת וְ לא ְבּצַ ﬠַ ר ְבּכָבוֹד
בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל וּפַ ְרנָסָ ִתי וּפַ ְרנָסַ ת אַ נְ שֵׁ י בֵ ִ
תּוֹרתֶ
וְ לא ְבּ ִבזּוּי ְבּהֶ תֵּ ר וְ לא ְבּ ִאסּוּר כְּ דֵ י שֶׁ נּוּכַל ַלﬠֲבוֹד ﬠֲבוֹדָ תֶ וְ לִ לְ מוֹד ָ
כְּ מוֹ שֶׁ זַנְ תָּ לַאֲ בוֹתֵ ינוּ מָ ן בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ ִציָּה ַוﬠ ֲָרבָ ה:
Puis, le passage de la Torah:

וַיאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל משֶׁ ה הִ נְ נִ י מַ ְמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמן הַ שָּׁ מָ יִ ם וְ יָצָ א הָ ﬠָם וְ לָקְ טוּ ְדּבַ ר
תוֹר ִתי ִאם לא :וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי וְ הֵ כִ ינוּ אֵ ת
יוֹם בְּ יוֹמוֹ לְ מַ ﬠַן ֲאנַסֶּ נוּ ֲה ֵי ֵל בְּ ָ
אֲשֶׁ ר יָבִ יאוּ וְ הָ יָה ִמ ְשׁנֶה ﬠַל אֲשֶׁ ר יִ לְ קְ טוּ יוֹם יוֹם :וַיּאמֶ ר משֶׁ ה וְ אַ הֲרן אֶ ל כָּל
בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ﬠ ֶֶרב וִ ידַ ﬠְ תֶּ ם כִּ י יְ הוָה הוֹצִ יא אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם :וּבקֶ ר ְוּר ִאיתֶ ם
אֶ ת כְּ בוֹד יְ הוָה בְּ שָׁ ְמעוֹ אֵ ת ְתּלֻנתֵ יכֶם ﬠַל יְ הוָה וְ נַחְ נוּ מָ ה כִּ י תַ לִ ינוּ ָﬠלֵינוּ :וַיאמֶ ר
משֶׁ ה בְּ תֵ ת יְ הוָה ָלכֶם בָּ ﬠ ֶֶרב בָּ שָׂ ר ֶלאֱכל וְ לֶחֶ ם בַּ בּקֶ ר לִ ְשׂבּ ַﬠ בִּ ְשׁמ ַﬠ יְ הוָה
אֶ ת ְתּלֻנּתֵ יכֶם אֲשֶׁ ר אַ תֶּ ם מַ לִ ינִ ם ָﬠלָיו וְ נַחְ נוּ מָ ה לא ָﬠלֵינוּ ְתלֻנּתֵ יכֶם כִּ י ﬠַל יְ הוָה:

וַיּאמֶ ר משֶׁ ה אֶ ל אַ הֲרן אֱמר אֶ ל כָּל ﬠֲדַ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל קִ ְרבוּ לִ פְ נֵי יְ הוָה כִּ י שָׁ מַ ע
אֶ ת ְתּלֻנּתֵ יכֶם :וַיְ הִ י כְּ דַ בֵּ ר אַ הֲרן אֶ ל כָּל ﬠֲדַ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִ פְ נוּ אֶ ל הַ ִמּ ְדבָּ ר וְ הִ נֵּה
כְּ בוֹד יְ הוָה נִ ְראָ ה בֶּ ﬠָ נָן:
וַיְ דַ בֵּ ר יְ הוָה אֶ ל משֶׁ ה לֵאמר :שָׁ מַ ﬠְ ִתּי אֶ ת ְתּלוּנּת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל דַּ בֵּ ר ֲאלֵהֶ ם לֵאמר
בֵּ ין הָ ﬠ ְַרבַּ יִ ם תּאכְ לוּ בָ שָׂ ר וּבַ בּקֶ ר ִתּ ְשׂבְּ עוּ לָחֶ ם וִ ידַ ﬠְ תֶּ ם כִּ י אֲנִ י יְ הוָה אֱלהֵ יכֶם:
וַיְ הִ י בָ ﬠ ֶֶרב וַתַּ ﬠַל הַ ְשּׂלָו ו ְַתּכַס אֶ ת הַ מַּ ֲח ֶנה וּבַ בּקֶ ר הָ יְ תָ ה ִשׁכְ בַ ת הַ טָּ ל סָ בִ יב
לַמַּ ֲחנֶה :וַתַּ ﬠַל ִשׁכְ בַ ת הַ טָּ ל וְ הִ נֵה ﬠַל פְּ נֵי הַ ִמּ ְדבָּ ר דַּ ק ְמח ְֻספָּס דַּ ק כַּכְּ פר ﬠַל
ַיּאמרוּ ִאישׁ אֶ ל אָ חִ יו מָ ן הוּא כִּ י לא י ְָדעוּ מַ ה הוּא
הָ אָ ֶרץ :וַיִּ ְראוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ו ְ
וַיּאמֶ ר משֶׁ ה ֲאלֵיהֶ ם הוּא הַ לֶּחֶ ם אֲשֶׁ ר נָתַ ן יְ הוָה ָלכֶם לְ אָ כְ לָה :זֶה הַ דָּ בָ ר אֲשֶׁ ר
צִ וָה יְ הוָה לִ קְ טוּ ִממֶּ נוּ ִאישׁ לְ פִ י אָ כְ לוֹ עוֹמֶ ר ַלגֻּלְ גּלֶת ִמ ְספַּר נַפְ שׁתֵ יכֶם ִאישׁ
ַלאֲשֶׁ ר בְּ אָ הֳלוֹ ִתּקָּ חוַּ :ו ַיּﬠֲשׁוּ כֵן בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ לְ קְ טוּ הַ מַּ ְרבֶּ ה וְ הַ מַּ ְמﬠִ יטַ :ויָּמדוּ
בָ עמֶ ר וְ לא הֶ ﬠְ ִדּיף הַ מַּ ְרבֶּ ה וְ הַ מַּ ְמﬠִ יט לא הֶ ח ֱִסיר ִאישׁ לְ פִ י אָ כְ לוֹ לָקָ טוּ :וַיּאמֶ ר
ַיּוֹתרוּ ֲאנ ִָשׁים
משֶׁ ה ֲאלֵהֶ ם ִאישׁ אַ ל יוֹתֵ ר ִממֶּ נּוּ ﬠַד בּקֶ ר :וְ לא שָׁ ְמעוּ אֶ ל משֶׁ ה ו ִ
ִממֶּ נּוּ ﬠַד בּקֶ ר ַויָּרֻ ם תּוֹלָﬠִ ים וַיִּ בְ אַ שׁ וַיִּ קְ צף ֲﬠלֵהֶ ם משֶׁ ה :וַיִ לְ קְ טוּ אתוֹ
בַּ בּקֶ ר בַּ בּקֶ ר ִאישׁ כְּ פִ י אָ כְ לוֹ וְ חַ ם הַ שֶּׁ מֶ שׁ וְ נָמָ ס :וַיְ הִ י בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי לָקְ טוּ לֶחֶ ם
ִמ ְשׁנֶה ְשׁנֵי הָ עמֶ ר לָאֶ חָ ד ַויָּבאוּ כָּל נְ ִשׂיאֵ י הָ ﬠֵדָ ה ַויַגִּ ידוּ לְ משֶׁ ה :וַיּאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם
הוּא אֲשֶׁ ר ִדּבֶּ ר יְ הוָה שַׁ בָּ תוֹן שַׁ בַּ ת קדֶ שׁ לַיהוָה מָ חָ ר אֵ ת אֲשֶׁ ר תּאפוּ אֵ פוּ וְ אֵ ת
אֲשֶׁ ר ְתּבַ ְשּׁלוּ בַּ שֵּׁ לוּ וְ אֵ ת כָּל הָ עדֵ ף הַ נִ יחוּ ָלכֶם לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת ﬠַד הַ בּקֶ רַ :ויַּנִ יחוּ אתוֹ
ﬠַד הַ בּקֶ ר ַכּאֲשֶׁ ר צִ וָּה משֶׁ ה וְ לא הִ בְ ִאישׁ וְ ִרמָּ ה לא הָ יְ תָ ה בּוֹ :וַיּאמֶ ר משֶׁ ה
ִאכְ לֻהוּ הַ יּוֹם כִּ י שַׁ בָּ ת הַ יוֹם לַיהוָה הַ יּוֹם לא ִת ְמצָ אֻהוּ בַּ שָׂ דֶ ה :שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים
ִתּלְ קְ טֻהוּ וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יﬠִ י שַׁ בָּ ת לא יִ הְ יֶה בּוֹ :וַיְ הִ י בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יﬠִ י יָצְ אוּ ִמן הָ ﬠָם
לִ לְ קט וְ לא מָ צָ אוּ :וַיּאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל משֶׁ ה ﬠַד אָ נָה מֵ אַ נְ תֶּ ם לִ ְשׁמר ִמצְ וֹתַ י וְ תוֹרתָ י:
ְראוּ כִּ י יְ הוָה נָתַ ן ָלכֶם הַ שַּׁ בָּ ת ﬠַל כֵּן הוּא נתֵ ן ָלכֶם בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשׁי לֶחֶ ם יוֹמָ יִ ם ְשׁבוּ
ִאישׁ תַּ חְ תָּ יו אַ ל יֵצֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקמוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יﬠִ י :וַיִ ְשׁבְּ תוּ הָ ﬠָם בַּ יוֹם הַ ְשׁבִ יﬠִ י:
וַיִּ קְ ְראוּ בֵּ 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 יחִ ית בִּ ְדבָ שׁ:
וַיּאמֶ ר משֶׁ ה זֶה הַ דָּ בָ ר אֲשֶׁ ר צִ וָּה יְ הוָה ְמלא הָ עמֶ ר ִממֶּ נּוּ
לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת לְ דרתֵ יכֶם לְ מַ ﬠַן יִ ְראוּ אֶ ת הַ לֶּחֶ ם אֲשֶׁ ר הֶ אֱ כַלְ ִתּי אֶ ְתכֶם בַּ ִמּ ְדבָּ ר
יאי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם :וַיּאמֶ ר משֶׁ ה אֶ ל אַ הֲרן קַ ח צִ נְ צֶ נֶת אַ חַ ת וְ תֶ ן שָׁ מָּ ה
בְּ הוֹצִ ִ
ְמלא הָ עמֶ ר מָ ן וְ הַ נַּח אתוֹ לִ פְ נֵי יְ הוָה לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת לְ דרתֵ יכֶםַ :כּאֲשֶׁ ר צִ וָּה יְ הוָה אֶ ל
משֶׁ ה ַויַנִּ יחֵ הוּ אַ הֲרן לִ פְ נֵי הָ ֵﬠדֻת לְ ִמ ְשׁמָ ֶרת :וּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אָ כְ לוּ אֶ ת הַ מָּ ן אַ ְרבָּ ﬠִ ים
שָׁ נָה ﬠַד בּאָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ נוֹשָׁ בֶ ת אֶ ת הַ מָּ ן אָ כְ לוּ ﬠַד בּאָ ם אֶ ל קְ צֵ ה אֶ ֶרץ כְּ ָנﬠַן:
וְ הָ עמֶ ר ﬠ ֲִשׂ ִרית הָ אֵ יפָה הוּא:

Après la lecture dire le passage suivant:

וּשׁמֵ י הַ שָּׁ מַ יִ ם הָ אָ ֶרץ וְ כָל אֲ שֶׁ ר ﬠָ לֶיהָ
אַ תָּ ה הוּא יְ הוָה לְ בַ דֶּ אַ תָּ ה ﬠָ ִשׂיתָ אֶ ת הַ שָּׁ מַ יִ ם ְ
הַ יּ ִַמים וְ כָל אֲ שֶׁ ר בָּ הֶ ם וְ אַ תָּ ה ְמחַ יֶּה אֶ ת ֻכּלָּם וְ אַ תָּ ה הוּא שֶׁ ﬠָ ִשׂיתָ נִ ִסּים וְ נִ פְ לָאוֹת
וּמצּוּר הַ חַ לּ ִָמישׁ
גְּ דוֹלוֹת תָּ ִמיד ﬠִ ם אֲ בוֹתֵ ינוּ גַּם בַּ ִמּ ְדבָּ ר ִה ְמטַ ְרתָּ לָהֶ ם לֶחֶ ם ִמן הַ שָּׁ מַ יִ ם ִ
הוֹצֵ אתָ לָהֶ ם מַ יִ ם וְ גַם נָתַ תָּ לָהֶ ם כָּל צָ ְרכֵיהֶ ם ִשׂ ְמלוֹתָ ם לא בָ לְ תָ ה מֵ ֲﬠלֵיהֶ ם כֵּן ְבּ ַרחֲמֶ י
וּתכַלְ כְּ לֵנוּ וְ תַ ְספִּ יק לָנוּ כָּל צָ ְרכֵנוּ וְ צָ ְרכֵי
וּתפַ ְרנְ סֵ נוּ ְ
ֲצוּמים ְתּזוּנֵנוּ ְ
הָ ַר ִבּים וּבַ חֲסָ דֶ י הָ ﬠ ִ
טרח וְ ﬠָ מָ ל גָּדוֹל ִמתַּ חַ ת י ְָד הַ נְּ קִ יָּה וְ לא
וּב ֶרוַח ְבּלִ י ַ
רוּבּים ְבּ ִמלּוּי ְ
ﬠַ ְמּ בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל הַ ְמ ִ
ִמתַּ חַ ת יְ דֵ י בָ שָׂ ר וָדָ ם:
ֲסוֹרנוּ
יתי כָּל מַ ח ֵ
יְ הִ י ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי יְ הוָה אֱ להַ י וֵאלהֵ י אֲ בוֹתַ י שֶׁ תָּ כִ ין לִ י וּלְ אַ נְ שֵׁ י בֵ ִ
ֲסוֹרנוּ וּלְ כָל שָׁ ﬠָ ה וְ שָׁ ﬠָ ה ִמשָּׁ עוֹתֵ ינוּ
וְ תַ ז ְִמין לָנוּ כָּל צָ ְרכֵנוּ לְ כָל יוֹם וָיּוֹם מֵ חַ יֵּינוּ דֵ י מַ ח ֵ
דֵ י ִספּוּקֵ נוּ וּלְ כָל ﬠֶ צֶ ם מֵ ﬠֲצָ מֵ ינוּ דֵ י ִמ ְחיָתֵ נוּ ִמיּ ְָד הַ טוֹבָ ה וְ הָ ְרחָ בָ ה וְ לא כְּ ִמעוּט
יתי וְ ז ְַרﬠִ י
וּמזוֹנוֹת אַ נְ שֵׁ י בֵ ִ
וּמזְﬠֵ יר גְּ מוּלוֹתֵ ינוּ וְ יִ ְהיוּ ְמזוֹנוֹתַ י ְ
ִמפְ ﬠָ לֵינוּ וְ קוֹצֶ ר חֲסָ דֵ ינוּ ִ
סוּרים ְבּי ְָד וְ לא ְבּיַד בָּ שָׂ ר וָדָ ם:
וְ ז ֶַרע ז ְַרﬠִ י ְמ ִ

