
 

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:  

ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיהָוה ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתְזִמין ַּפְרָנָסה ְלָכל ַעְּמ  ְיִהי
ְּבַנַחת ְולא ְּבַצַער ְּבָכבֹוד . ִיְׂשָרֵאל ּוַפְרָנָסִתי ּוַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵביִתי ִּבְכָלָלםֵּבית 

ְולא ְּבִבּזּוי ְּבֶהֵּתר ְולא ְּבִאּסּור ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדֶת ְוִלְלמֹוד ּתֹוָרֶת 
  :ץ ִצָּיה ַוֲעָרָבהְּכמֹו ֶׁשַזְנָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ָמן ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶר 

Puis, le passage de la Torah:  

ַויאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר  
ְוֵהִכינּו ֵאת ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי : יֹום ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסנּו ֲהֵיֵל ְּבתֹוָרִתי ִאם לא
ַוּיאֶמר מֶׁשה ְוַאֲהרן ֶאל ָּכל : יֹום ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו יֹום

ּובֶקר ּוְרִאיֶתם : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיהָוה הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ַויאֶמר : ַעל ְיהָוה ְוַנְחנּו ָמה ִּכי ַתִלינּו ָעֵלינּו יֶכםְּתֻלנתֵ  ֶאת ְּכבֹוד ְיהָוה ְּבָׁשְמעֹו ֵאת

מֶׁשה ְּבֵתת ְיהָוה ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכל ְוֶלֶחם ַּבּבֶקר ִלְׂשּבַע ִּבְׁשמַע ְיהָוה 
: ָוהִּכי ַעל ְיה ְתֻלּנֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה לא ָעֵלינּו ְּתֻלּנֵתיֶכם ֶאת



ַוּיאֶמר מֶׁשה ֶאל ַאֲהרן ֱאמר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי ָׁשַמע 
ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ַאֲהרן ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִיְפנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ְוִהֵּנה : ְּתֻלּנֵתיֶכם ֶאת

 :ְּכבֹוד ְיהָוה ִנְרָאה ֶּבָעָנן

ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתלּוּנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמר : ֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶׁשה ֵלאמרַוְידַ  
: ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתאְכלּו ָבָׂשר ּוַבּבֶקר ִּתְׂשְּבעּו ָלֶחם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵהיֶכם

ה ּוַבּבֶקר ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהָּטל ָסִביב ֶאת ַהַּמֲחנֶ  ַוְּתַכס ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו
ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ְוִהֵנה ַעל ְּפֵני ַהִּמְדָּבר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְּכפר ַעל : ַלַּמֲחֶנה
ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי לא ָיְדעּו ַמה הּוא : ָהָאֶרץ

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר : ה ֲאֵליֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ְלָאְכָלהַוּיאֶמר מׁשֶ 
ִאיׁש  ַנְפׁשֵתיֶכם ִצָוה ְיהָוה ִלְקטּו ִמֶּמנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו עֹוֶמר ַלֻּגְלּגֶלת ִמְסַּפר

ַוָּימדּו : טּו ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיטַוַּיֲעׁשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלקְ : ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו
ַוּיאֶמר : ָבעֶמר ְולא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט לא ֶהֱחִסיר ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו

ְולא ָׁשְמעּו ֶאל מֶׁשה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים : מֶׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶקר
ַוִיְלְקטּו אתֹו : מֶׁשה ֲעֵלֶהם ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ַוִּיְבַאׁש ַוִּיְקצף ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶקר

ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם : ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס ַּבּבֶקר ַּבּבֶקר
ַוּיאֶמר ֲאֵלֶהם : ּו ְלמֶׁשהִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהעֶמר ָלֶאָחד ַוָּיבאּו ָּכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַיִּגיד

הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת קֶדׁש ַליהָוה ָמָחר ֵאת ֲאֶׁשר ּתאפּו ֵאפּו ְוֵאת 
ַוַּיִניחּו אתֹו : ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל ָהעֵדף ַהִניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַהּבֶקר

ַוּיאֶמר מֶׁשה : ָּוה מֶׁשה ְולא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לא ָהְיָתה ּבֹוַעד ַהּבֶקר ַּכֲאֶׁשר צִ 
ֵׁשֶׁשת ָיִמים : ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָּבת ַהיֹום ַליהָוה ַהּיֹום לא ִתְמָצֻאהּו ַּבָׂשֶדה

אּו ִמן ָהָעם ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָיצְ : ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לא ִיְהֶיה ּבֹו
 : ַוּיאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶׁשה ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשמר ִמְצֹוַתי ְותֹורָתי: ִלְלקט ְולא ָמָצאּו

ְראּו ִּכי ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן הּוא נֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְׁשבּו 
: ַוִיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּביֹום ַהְׁשִביִעי: ְּמקמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעיִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש מִ 

: ַוִּיְקְראּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחית ִּבְדָבׁש
ַוּיאֶמר מֶׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ְמלא ָהעֶמר ִמֶּמּנּו 

ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר  ְלדרֵתיֶכם ֶמֶרתְלִמׁשְ 
ַוּיאֶמר מֶׁשה ֶאל ַאֲהרן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָּמה : ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאל : ְלדרֵתיֶכם ְמלא ָהעֶמר ָמן ְוַהַּנח אתֹו ִלְפֵני ְיהָוה ְלִמְׁשֶמֶרת
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ַאְרָּבִעים : מֶׁשה ַוַיִּניֵחהּו ַאֲהרן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְׁשָמֶרת

: ָׁשָנה ַעד ּבָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת ֶאת ַהָּמן ָאְכלּו ַעד ּבָאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען
   :הּוא ָהֵאיָפה ֲעִׂשִרית ְוָהעֶמר



   

Après la lecture dire le passage suivant: 

הּוא ְיהָוה ְלַבֶּד ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה  ַאָּתה
ְוִנְפָלאֹות  ַהַּיִמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ְוַאָּתה הּוא ֶׁשָעִׂשיָת ִנִּסים

ְּגדֹולֹות ָּתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו ַּגם ַּבִּמְדָּבר ִהְמַטְרָּת ָלֶהם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים ּוִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש 
הֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ְוַגם ָנַתָּת ָלֶהם ָּכל ָצְרֵכיֶהם ִׂשְמלֹוָתם לא ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם ֵּכן ְּבַרֲחֶמי 

ֶדי ָהֲעצּוִמים ְּתזּוֵננּו ּוְתַפְרְנֵסנּו ּוְתַכְלְּכֵלנּו ְוַתְסִּפיק ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו ְוָצְרֵכי ָהַרִּבים ּוַבֲחסָ 
ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהְמרּוִּבים ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח ְּבִלי טַרח ְוָעָמל ָּגדֹול ִמַּתַחת ָיְד ַהְּנִקָּיה ְולא 

    :ִמַּתַחת ְיֵדי ָבָׂשר ָוָדם

ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיהָוה ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשָּתִכין ִלי ּוְלַאְנֵׁשי ֵביִתי ָּכל ַמֲחסֹוֵרנּו   ְיִהי
ְוַתְזִמין ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו ְלָכל יֹום ָוּיֹום ֵמַחֵּיינּו ֵדי ַמֲחסֹוֵרנּו ּוְלָכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ִמָּׁשעֹוֵתינּו 

ֶצם ֵמֲעָצֵמינּו ֵדי ִמְחָיֵתנּו ִמָּיְד ַהטֹוָבה ְוָהְרָחָבה ְולא ְּכִמעּוט ֵדי ִסּפּוֵקנּו ּוְלָכל עֶ 
ְוִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ּוְמזֹונֹות ַאְנֵׁשי ֵביִתי ְוַזְרִעי   ְּגמּולֹוֵתינּו  ִמְפָעֵלינּו ְוקֹוֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמְזֵעיר

  :ָוָדםְוֶזַרע ַזְרִעי ְמסּוִרים ְּבָיְד ְולא ְּבַיד ָּבָׂשר 

 
  

 


