COLLEL ADAM YACHAR
JERUSALEM

בס״ד

פרשת המן
C’est une Ségoula ancestrale pour la parnassa de lire le Mardi de Parachat Béchala’h, c’est à dire

 leאת היהי רצון.
אומרים
הפרשה
ולפני אמירת
פרנסה.
תחסר לו
המן בכל
חכמינו ז"ל אמרו :כל
Mardi
15 Janvier
2019,
le texte
יוםlaלאdans
Torah
פרשתqui
שיאמרparle
מיde la
“Manne”.
ומותר לומר פרשת המן אפילו בשבת ,אלא שאת התפלות על הפרנסה לא יאמר בשבת.

סגולה מיוחדת לפרנסה ברוחה מי הרה״ק רבי מנחם מנדל מרמינוב זצוק״ל זיע״א בשם הקדמונִם ,וכן ידוע ומפורסם בין
החסידים ,ביום שלישי בשבת בשלח שקוראים בו את פרשת בשלח (שנײם מקרא ואחד תרגום) לומר פרשת המן.
יְהִ י ָרצוֹן ִמלְ פָ נֶיָך ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו שֶ תַּ זְ ִמין פַּ ְרנָסָ ה לְ כָל עַּ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ּופַּ ְרנָסָ תִ י ּופַּ ְרנָסַּ ת ַאנְשֵ י בֵ יתִ י בִ כְ ָללָם .בְ נַּחַּ ת
וְ ֹלא בְ צַּ עַּ ר בְ כָבוֹד וְ ֹלא בְ בִ ּזּוי בְ הֶ תֵ ר וְ ֹלא בְ אִ ּסּור כְ ֵדי שֶ ּנּוכַּל ַּלעֲבוֹד עֲבו ָֹדתֶ ָך וְ לִ לְ מוֹד תו ָֹרתֶ ָך כְ מ ֹו שֶ ַּזנְתָ ַּלאֲבוֹתֵ ינּו מָ ן בַּ ִמ ְדבָ ר
בְ אֶ ֶרץ צִ יָה וַּ ע ֲָרבָ ה:

ש ָמיִם
משה ִה ְנ ִני ַמ ְמ ִטיר ָל ֶכם ֶל ֶחם ִמן ַה ָ
ַיֹּאמר ְיָי ֶאל ֶ
ו ֶ
לל ְ ְ
הי ל
ַסּנּו ֲ
אנ ֶ
ְל ְקטּו ְד ַבר יוֹּם ְביוֹּמוֹּ ְל ַמ ַען ֲ
ָצא ָה ָעם ו ָ
ְוי ָ
תוֹּר ִתי ִאם ֹּלא:
ְב ָ
ְהיָה ִמ ְש ֶנה
ָביאּו ו ָ
שר י ִ
אֶ
ְה ִכינּו לאת ֲ
ְהיָה ַביוֹּם ַה ִש ִשי ו ל
וָ
ִל ְקטּו יוֹּם יוֹּם:
שר י ְ
אֶ
ַעל ֲ
ִיד ְע ֶתם
ִש ָר לאל ֶע ֶרב ו ַ
ה ֹּרן ֶאל ָכל ְבנלי י ְ
ְא ֲ
משה ו ַ
ַיֹּאמר ֶ
ו ֶ
הוֹּציא ֶא ְת ֶכם למ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם:
ִ
ִכי ְיָי
יכם ַעל ְיָי
ש ְמעוֹּ ֶאת ְת ֻל ֹּּנ לת ֶ
יתם ֶאת ְכבוֹּד ְיָי ְב ָ
ּור ִא ֶ
ּוב ֶקר ְ
ֹּ
ַחנּו ָמה ִכי ַת ִלינּו ָע ללינּו:
ְונ ְ
ְל ֶחם
א ֹּכל ו ֶ
שר ֶל ֱ
משה ְב לתת ְיָי ָל ֶכם ָב ֶע ֶרב ָב ָ
ַיֹּאמר ֶ
ו ֶ
שר ַא ֶתם
אֶ
יכם ֲ
ַב ֹּב ֶקר ִל ְש ֹּב ַע ִב ְש ֹּמ ַע ְיָי ֶאת ְת ֻל ֹּּנ לת ֶ
יכם ִכי ַעל ְייָ:
ַחנּו ָמה ֹּלא ָע ללינּו ְת ֻל ֹּּנ לת ֶ
ינם ָע ָליו ְונ ְ
ַמ ִל ִ
ִש ָר לאל
ע ַדת ְבנלי י ְ
א ֹּמר ֶאל ָכל ֲ
ה ֹּרן ֱ
משה ֶאל ַא ֲ
ַיֹּאמר ֶ
ו ֶ
יכם:
ש ַמע לאת ְת ֻל ֹּּנ לת ֶ
ִק ְרבּו ִל ְפנלי ְיָי ִכי ָ
ִפנּו ֶאל
ִש ָר לאל ַוי ְ
ע ַדת ְבנלי י ְ
ה ֹּרן ֶאל ָכל ֲ
ְהי ְכ ַד לבר ַא ֲ
ַוי ִ
ְהּנלה ְכבוֹּד ְיָי ִנ ְר ָאה ֶב ָענָן:
ַה ִמ ְד ָבר ו ִ
אמר:
משה לל ֹּ
ְד לבר ְיָי ֶאל ֶ
ַוי ַ
אמר לבין
א לל ֶהם לל ֹּ
ִש ָר לאל ַד לבר ֲ
לּוּנת ְבנלי י ְ
ש ַמ ְע ִתי ֶאת ְת ֹּ
ָ
ִיד ְע ֶתם
ּוב ֹּב ֶקר ִת ְש ְבעּו ָל ֶחם ו ַ
שר ַ
אכלּו ָב ָ
ָה ַע ְר ַביִם ֹּת ְ
יכם:
א ֹּל לה ֶ
א ִני ְיָי ֱ
ִכי ֲ

וַ אֲ מַ ר יְ ָי לְ מ ֶֹׁשה הָ א אֲ נָא מָ חֵ ית לְ כוֹן
ל ְַחמָ א ִמן ְשמַ יָא וְ יִ פְ קּון עַ מָ א וְ יִ לְ ְקטּון
פִ ְתגַם יוֹם בְ יו ֵֹמיּה בְ ִדיל ַדאֲ נ ִַסּנּון
הַ יְ הָ כּון בְ או ַֹריְ ִתי ִאם לָא:
יתָאה וִ יתַ ְקנּון יָת
וִ יהֵ י בְ יוֹמָ א ְש ִת ָ
ְדיַיְ תּון וִ יהֵ י עַ ל חַ ד ְת ֵרין עַ ל ְדיִ לְ ְקטּון
יוֹם יוֹם:
וַ אֲ מַ ר מ ֶֹׁשה וְ ַאהֲ רֹן לְ כָל ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל
בְ ַר ְמ ָשא וְ ִת ְדעּון אֲ ֵרי יְ ָי אַ פֵ יק י ְָתכוֹן
ַארעָ א ְד ִמ ְצ ָריִ ם:
מֵ ְ
ּובְ צַ פְ ָרא וְ ֶׁתחֱ זּון יָת יְ ָק ָרא ַדיְ ָי כַד
ֲמּותכוֹן עַ ל
ְש ִמיעַ (קֳ ָדמו ִֹהי) יָת תֻּ ְרע ְ
ַאת ַרעַ ְמתּון
ימ ָרא ַדיְ ָי וְ נ ְַחנָא מָ ה אֲ ֵרי ְ
מֵ ְ
ֲע ָלנָא:
וַ אֲ מַ ר מ ֶֹׁשה בִ ְדיִ ַתן יְ ָי לְ כוֹן בְ ַר ְמ ָשא
בִ ְס ָרא לְ מֵ יכַ ל וְ ל ְַחמָ א בְ צַ פְ ָרא לְ ִמ ְסבַ ע
ֲמּותכוֹן ִדי
בְ ִד ְש ִמיעַ ן קֳ ָדם יְ ָי יָת תֻּ ְרע ְ
אַ תּון ִמ ְת ַרע ֲִמין עֲלו ִֹהי וְ נ ְַחנָא מָ א לָא
ימ ָרא
ֲמּותכוֹן ֶׁאלָהֵ ן עַ ל ֵמ ְ
ֲע ָלנָא תֻּ ְרע ְ
ַדיְ יָ:
וַ אֲ מַ ר מ ֶֹׁשה לְ ַאהֲ רֹן אֱ מַ ר לְ כָ ל כְ נִ ְש ָתא
ִדבְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל ְק ִריבּו קֳ ָדם יְ ָי אֲ ֵרי
ֲמּותכוֹן:
ְש ִמיעַ ן קֳ ָדמו ִֹהי יָת תֻּ ְרע ְ
וַ הֲ וָ ה כַד מַ לִ יל ַאהֲ רֹן עִ ם כָ ל כְ נִ ְש ָתא
ִדבְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל וְ ִא ְתפְ נִ יּו לְ מַ ְדבְ ָרא וְ הָ א
יְ ָק ָרא ַדיְ ָי ִא ְתגְ לִ י בַ ֲע ָננָא:
ּומַ לִ יל יְ ָי עִ ם מ ֶֹׁשה לְ מֵ ימָ ר:
ְש ִמיעַ קֳ ָד ַמי יָת תֻּ ְרעֲמַ ת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
מַ לֵיל עִ ְמהוֹן לְ ֵמימַ ר בֵ ין ִש ְמ ַשיָא
ֵתיכְ לּון בִ ְס ָרא ּובְ צַ פְ ָרא ִת ְשבְ עּון ל ְַחמָ א
וְ ִת ְדעּון אֲ ֵרי אֲ נָא יְ ָי אֱ לָהָ כוֹן:
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ּוב ֹּב ֶקר
ַת ַכס ֶאת ַה ַמ ֲחנֶה ַ
ַת ַעל ַה ְש ָלו ו ְ
ְהי ָב ֶע ֶרב ו ַ
ַוי ִ
ְתה ִש ְכ ַבת ַה ָטל ָס ִביב ַל ַמ ֲחנֶה:
ָהי ָ
ְהּנלה ַעל ְפנלי ַה ִמ ְד ָבר ַדק ְמ ֻח ְס ָפס
ַת ַעל ִש ְכ ַבת ַה ָטל ו ִ
וַ
ַדק ַכ ְכ ֹּפר ַעל ָה ָא ֶרץ:
ַיֹּאמרּו ִאיש ֶאל ָא ִחיו ָמן הּוא ִכי ֹּלא
ִש ָר לאל ו ְ
ִראּו ְבנלי י ְ
ַוי ְ
ָתן
שר נ ַ
אֶ
א לל ֶהם הּוא ַה ֶל ֶחם ֲ
משה ֲ
ַיֹּאמר ֶ
ָדעּו ַמה הּוא ו ֶ
יְ
ְיָי ָל ֶכם ְל ָא ְכ ָלה:
שר ִצּוָה ְיָי ִל ְקטּו ִמ ֶמּנּו ִאיש ְל ִפי ָא ְכלוֹּ ֹּע ֶמר
אֶ
זֶה ַה ָד ָבר ֲ
הלוֹּ ִת ָקחּו:
שר ְב ָא ֳ
אֶ
יכם ִאיש ַל ֲ
ַפ ֹּש לת ֶ
ֻל ֹּג ֶלת ִמ ְס ַפר נ ְ
ַלג ְ
ִל ְקטּו ַה ַמ ְר ֶבה ְו ַה ַמ ְמ ִעיט:
ִש ָר לאל ַוי ְ
ַעשּו לכן ְבנלי י ְ
ַוי ֲ
ְה ַמ ְמ ִעיט ֹּלא
ְלא ֶה ְע ִדיף ַה ַמ ְר ֶבה ו ַ
ָמדּו ָב ֹּע ֶמר ו ֹּ
ַוי ֹּ
ֶה ְח ִסיר ִאיש ְל ִפי ָא ְכלוֹּ ָל ָקטּו:
יוֹּתר ִמ ֶמּנּו ַעד ֹּב ֶקר:
א לל ֶהם ִאיש ַאל ל
משה ֲ
ַיֹּאמר ֶ
ו ֶ
ָשים ִמ ֶמּנּו ַעד ֹּב ֶקר ַוָי ֻרם
אנ ִ
ַיוֹּתרּו ֲ
משה ו ִ
ש ְמעּו ֶאל ֶ
ְלא ָ
ו ֹּ
משה:
ִק ֹּצף ֲע לל ֶהם ֶ
ִב ַאש ַוי ְ
תוֹּל ִעים ַוי ְ
ָ
ש ֶמש
ִל ְקטּו ֹּאתוֹּ ַב ֹּב ֶקר ַב ֹּב ֶקר ִאיש ְכ ִפי ָא ְכלוֹּ ְו ַחם ַה ֶ
ַוי ְ
ָמס:
ְונ ָ
ְהי ַביוֹּם ַה ִש ִשי ָל ְקטּו ֶל ֶחם ִמ ְשנֶה ְש לני ָה ֹּע ֶמר ָל ֶא ָחד
ַוי ִ
משה:
ַגידּו ְל ֶ
יאי ָה לע ָדה ַוי ִ
ָבאּו ָכל ְנ ִש ל
ַוי ֹּ
ש ַבת ֹּק ֶדש ַל ְיָי
ש ָבתוֹּן ַ
שר ִד ֶבר ְיָי ַ
אֶ
א לל ֶהם הּוא ֲ
ַיֹּאמר ֲ
ו ֶ
ְאת
שלּו ו ל
שר ְת ַב ְשלּו ַב ל
אֶ
ְאת ֲ
שר ֹּתאפּו לאפּו ו ל
אֶ
ָמ ָחר לאת ֲ
ָכל ָה ֹּע לדף ַה ִּניחּו ָל ֶכם ְל ִמ ְש ֶמ ֶרת ַעד ַה ֹּב ֶקר:
משה ְו ֹּלא ִה ְב ִאיש
שר ִצּוָה ֶ
אֶ
ַוי ִַּניחּו ֹּאתוֹּ ַעד ַה ֹּב ֶקר ַכ ֲ
ְתה בוֹּ:
ְר ָמה ֹּלא ָהי ָ
וִ
ש ָבת ַהיוֹּם ַל ְיָי ַהיוֹּם ֹּלא
משה ִא ְכ ֻלהּו ַהיוֹּם ִכי ַ
ַיֹּאמר ֶ
ובס״ד ֶ
ש ֶדה:
ִת ְמ ָצ ֻאהּו ַב ָ
ִהיֶה בוֹּ :
ש ָבת ֹּלא י ְ
יעי ַ
ּוביוֹּם ַה ְש ִב ִ
ָמים ִת ְל ְק ֻטהּו ַ
שת י ִ
שֶ
ל
ְלא ָמ ָצאּו:
ָצאּו ִמן ָה ָעם ִל ְל ֹּקט ו ֹּ
יעי י ְ
ְהי ַביוֹּם ַה ְש ִב ִ
ַוי ִ

ֵיקת ְסלָיו וַ חֲ פַ ת יָת
ּוסל ַ
וַ הֲ וָ ה בְ ַר ְמשָ א ְ
מַ ְש ִריתָ א ּובְ צַ פְ ָרא הֲ וַ ת נְחָ תַ ת טַ לָא
ְסחוֹר ְסחוֹר לְ מַ ְש ִריתָ א:
ֵיקת נְחָ תַ ת טַ לָא וְ הָ א עַ ל אַ פֵ י
ּוסל ַ
ְ
מַ ְדבְ ָרא ַדעְ ַדק ְמ ַקלַף ַדעְ ַדק כְ גִ יר
ידא עַ ל ַא ְרעָ א:
כִ גְ לִ ָ
חּוהי
וַ חֲ ז ֹו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל וַ אֲ מָ רּו גְ בַ ר לַאֲ ִ
מַ ּנָא הּוא אֲ ֵרי לָא יְ ָדעּו מָ ה הּוא וַ אֲ מַ ר
מֹשֶׁ ה לְ הוֹן הּוא ל ְַחמָ א ִדיהַ ב יְ ָי לְ כוֹן
לְ מֵ יכָל:
ֵדין פִ ְתגָמָ א ִדי פַ ִקיד יְ ָי לְ קּוטּו ִמּנֵיּה
גְ בַ ר לְ פּום מֵ יכְ לֵיּה ע ְֻּמ ָרא לְ גֻּלְ גַלְ ָתא
ִמ ְניַן נַפְ שָ תֵ יכוֹן גְ בַ ר לְ ִדי בְ מַ ְשכְ נֵיּה
ִת ְסבּון:
ַאסגֵי
וַ עֲבָ דּו כֵ ן בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ּולְ ָקטּו ְד ְ
ְּודַאזְ עֵ ר:
ַאסגֵי
ּוכְ ל ֹו בְ ע ְֻּמ ָרא וְ לָא אוֹתַ ר ְד ְ
ְּודַאזְ עֵ ר לָא חַ ִסיר גְ בַ ר לְ פּום מֵ יכְ לֵיּה
לְ ָקטּו:
וַ אֲ מַ ר מֹשֶׁ ה לְ הוֹן אֱ נַש לָא י ְַשַאר ִמּנֵיּה
עַ ד צַ פְ ָרא:
וְ לָא ַקבִ ילּו ִמן מֹשֶׁ ה וְ אַ ְשָארּו גֻּבְ ַריָא
ּוס ִרי
ִמּנֵיּה עַ ד צַ פְ ָרא ְּורחֵ ש ִריחֲ שָ א ְ
ְּורגֵז ֲעלֵיהוֹן מֹשֶׁ ה:
ּולְ ָקטּו יָתֵ יּה בִ ְצפַ ר בִ ְצפָ ר גְ בַ ר לְ פּום
מֵ יכְ לֵיּה ּומָ ה ְד ִמ ְש ָתַאר ִמּנֵיּה עַ ל אַ פֵ י
חַ ְקלָא כַד חֲ מָ א עֲלו ִֹהי ִש ְמשָ א פָ שָ ר:
וַ הֲ וָ ה בְ יוֹמָ א ְש ִתיָאתָ ָאה לְ ָקטּו ל ְַחמָ א
עַ ל חַ ד ְת ֵרין ְת ֵרין ע ְֻּמ ִרין לְ חַ ד וְ אֲ ת ֹו כָ ל
ַרבְ ְרבֵ י כְ נ ְִש ָתא וְ חַ ּוִ יאּו לְ מֹשֶׁ ה:
וַ אֲ מַ ר לְ הוֹן הּוא ִדי מַ לִ יל יְ ָי ְשבָ תָ א
קּודשָ א קֳ ָדם יְ ָי ְמחָ ר יָת ִדי אַ תּון
ְשבַ ת ְ
ע ֲִת ִידין לְ מֵ פָ א אֱ פ ֹו וְ יָת ִדי אַ תּון
ע ֲִת ִידין לְ בַ שָ לָא בַ ִשילּו וְ יָת ָכל מוֹתָ ָרא
ַאצנָעּו לְ כוֹן לְ מַ ְט ַרת עַ ד צַ פְ ָרא:
ְ
ַאצנָעּו יָתֵ יּה עַ ד צַ פְ ָרא כְ מָ א ִדפַ ִקיד
וְ ְ
מֹשֶׁ ה וְ לָא ְס ִרי וְ ִריחֲ שָ א לָא הֲ וָ ה בֵ יּה:
ֵ ADAMרי
YACHARא ֵדין אֲ
לּוהי יוֹמָ
וַ אֲ מַ ר מֹשֶׁ ה ִאכְ ִ
COLLEL
JERUSALEM
שַ בְ תָ א יוֹמָ א ֵדין קֳ ָדם יְ ָי יוֹמָ א ֵדין לָא
תַ ְשכְ חֻּ ּנֵיּה בְ חַ ְקלָא:
ִש ָתא יו ִֹמין ִתלְ ְקטֻּ ּנֵיּה ּובְ יוֹמָ א
ְשבִ יעָ ָאה שַ בְ תָ א לָא יְ הֵ י בֵ יּה:
וַ הֲ וָ ה בְ יוֹמָ א ְשבִ יעָ ָאה נְ פָ קּו ִמן עַ מָ א
לְ ִמלְ ָקט וְ לָא אַ ְש ָכחּו:
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וֹּתי
משה ַעד ָאנָה למ ַא ְנ ֶתם ִל ְש ֹּמר ִמ ְצ ַ
ַיֹּאמר ְיָי ֶאל ֶ
ו ֶ
ְתוֹּר ָתי:
ו ֹּ
ש ָבת ַעל לכן הּוא ֹּנ לתן ָל ֶכם ַביוֹּם
ָתן ָל ֶכם ַה ַ
ְראּו ִכי ְיָי נ ַ
לצא ִאיש
יוֹּמיִם ְשבּו ִאיש ַת ְח ָתיו ַאל י ל
ַה ִש ִשי ֶל ֶחם ָ
יעי:
ִמ ְמ ֹּקמוֹּ ַביוֹּם ַה ְש ִב ִ
ִש ְבתּו ָה ָעם ַביוֹּם ַה ְש ִב ִעי:
ַוי ְ

קּודי וְ או ָֹריָתָ י:
ְמסָ ְרבִ ין לְ ִמטַ ר פִ ַ

חֲ ז ֹו אֲ ֵרי יְ ָי יְ הַ ב לְ כוֹן שַ בְ תָ א עַ ל כֵן הּוא
יָהֵ ב לְ כוֹן בְ יוֹמָ א ְש ִתיתָ ָאה לְ חֵ ם ְת ֵרין
יו ִֹמין ִתיבּו אֱ נַש ְתחוֹתו ִֹהי לָא יִ פוֹק
ַאת ֵריּה בְ יוֹמָ א ְשבִ יעָ ָאה:
אֱ נַש מֵ ְ
וְ נָחּו עַ מָ א בְ יוֹמָ א ְשבִ יעָ ָאה:

לצא ִאיש
יוֹּמיִם ְשבּו ִאיש ַת ְח ָתיו ַאל י ל
ַה ִש ִשי ֶל ֶחם ָ
יעי:
ִמ ְמ ֹּקמוֹּ ַביוֹּם ַה ְש ִב ִ
ִש ְבתּו ָה ָעם ַביוֹּם ַה ְש ִב ִעי:
ַוי ְ
ֶרע גַד ָל ָבן
ִש ָר לאל ֶאת ְשמוֹּ ָמן וְהּוא ְכז ַ
ִק ְראּו לבית י ְ
ַוי ְ
יחת ִב ְד ָבש:
ְט ְעמוֹּ ְכ ַצ ִפ ִ
וַ
שר ִצּוָה ְיָי ְמ ֹּלא ָה ֹּע ֶמר ִמ ֶמּנּו
אֶ
משה זֶה ַה ָד ָבר ֲ
ַיֹּאמר ֶ
ו ֶ
שר
אֶ
ִראּו ֶאת ַה ֶל ֶחם ֲ
יכם ְל ַמ ַען י ְ
ְל ִמ ְש ֶמ ֶרת ְל ֹּד ֹּר לת ֶ
יאי ֶא ְת ֶכם למ ֶא ֶרץ
הוֹּצ ִ
א ַכ ְל ִתי ֶא ְת ֶכם ַב ִמ ְד ָבר ְב ִ
ֶה ֱ
ִמ ְצ ָריִם:
ש ָמה ְמ ֹּלא
ְתן ָ
ה ֹּרן ַקח ִצ ְנ ֶצנֶת ַא ַחת ו ֶ
משה ֶאל ַא ֲ
ַיֹּאמר ֶ
ו ֶ
יכם:
ְהּנַח ֹּאתוֹּ ִל ְפנלי ְיָי ְל ִמ ְש ֶמ ֶרת ְל ֹּד ֹּר לת ֶ
ָה ֹּע ֶמר ָמן ו ַ
ה ֹּרן ִל ְפ לני ָה לע ֻדת
יחהּו ַא ֲ
משה ַוי ִַּנ ל
שר ִצּוָה ְיָי ֶאל ֶ
אֶ
ַכ ֲ
ְל ִמ ְש ָמ ֶרת:
שנָה ַעד ֹּב ָאם ֶאל
ִש ָר לאל ָא ְכלּו ֶאת ַה ָמן ַא ְר ָב ִעים ָ
ּובנלי י ְ
ְ
נוֹּש ֶבת ֶאת ַה ָמן ָא ְכלּו ַעד ֹּב ָאם ֶאל ְק לצה ֶא ֶרץ
ֶא ֶרץ ָ
ָען:
ְכנ ַ
יפה הּוא:
ְה ֹּע ֶמר ֲע ִש ִרית ָה לא ָ
וָ

ַאת ֵריּה בְ יוֹמָ א ְשבִ יעָ ָאה:
אֱ נַש מֵ ְ
וְ נָחּו עַ מָ א בְ יוֹמָ א ְשבִ יעָ ָאה:
ּוקר ֹו בֵ ית יִ ְש ָר ֵאל יָת ְשמֵ יּה ָמן וְ הּוא
ְ
כְ בַ ר זְ ַרע ג ַָדא ִחּוָ ר וְ טַ עֲמֵ יּה
כְ ִא ְס ְק ֵריטָ וָ ן בִ ְדבָ ש:
וַ אֲ מַ ר מֹשֶׁ ה ֵדין פִ ְתגָמָ א ִדי פַ ִקיד יְ ָי
ְמלֵי ע ְֻּמ ָרא ִמּנֵיּה לְ ַמ ְט ָרא לְ ָד ֵריכוֹן
בְ ִדיל ְדיֶׁחֱ זּון יָת ל ְַחמָ א ִדי אוֹכָלִ ית
קּותי י ְָתכוֹן
י ְָתכוֹן בְ מַ ְדבְ ָרא בְ אַ פָ ִ
ַארעָ א ְד ִמ ְצ ָריִ ם:
מֵ ְ
וַ אֲ מַ ר מֹשֶׁ ה לְ ַאהֲ רֹן סַ ב ְצלו ִֹחית חֲ ָדא
ַאצ ַנע יָתֵ יּה
וְ הַ ב ַתמָ ן ְמלֵי ע ְֻּמ ָרא ָמן וְ ְ
קֳ ָדם יְ ָי לְ מַ ְט ָרא לְ ָד ֵריכוֹן:
ַאצנְ עֵ יּה
כְ מָ א ִדי פַ ִקיד יְ ָי לְ מ ֶֹׁשה וְ ְ
ַאהֲ רֹן קֳ ָדם סַ הֲ דּותָ א לְ מַ ְט ָרא:
ַארבְ עִ ין
ּובְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֲ כָ לּו יָת מַ ּנָא ְ
ַארעָ א י ְָתבָ תָ א יָת
ְשנִין עַ ד ְדמֵ יתֵ יהוֹן לְ ְ
ַארעָ א
מַ ּנָא אֲ כָ לּו עַ ד ְדָאת ֹו לִ ְסיָפֵ י ְ
ִדכְ נָעַ ן:
וְ ע ְֻּמ ָרא חַ ד ִמן עַ ְס ָרא בִ ְתלָת ְס ִאין
הּוא:

ָארץ וְ כָל אֲשֶ ר עָ לֶיהָ הַּ י ִַּמים וְ כָל אֲשֶ ר בָ הֶ ם וְ אַּ תָ ה ְמחַּ יֶה אֶ ת ֻּכלָם
ּושמֵ י הַּ שָ מַּ יִם הָ ֶ
אַּ תָ ה הּוא ְי ָי לְ בַּ ֶדָך אַּ תָ ה עָ ִשיתָ אֶ ת הַּ שָ מַּ יִם ְ
ּומוּּור הַּ חַּ ל ִָמיש הוֹצֵ אתָ
וְ אַּ תָ ה הּוא שֶ עָ ִשיתָ נִּסִ ים וְ נִפְ לָאוֹת גְ דוֹלוֹת תָ ִמיד עִ ם אֲבוֹתֵ ינּו גַּם בַּ ִמ ְדבָ ר הִ ְמטַּ ְרתָ לָהֶ ם לֶחֶ ם ִמן הַּ שָ מַּ יִם ִ
ֲצּומים תְ זּונֵנּו ּותְ פַּ ְרנְסֵ נּו
לָהֶ ם מַּ יִם וְ גַּם נָתַּ תָ לָהֶ ם כָל צָ ְרכֵיהֶ ם ִש ְמלוֹתָ ם ֹלא בָ לְ תָ ה מֵ ֲעלֵיהֶ ם כֵן בְ ַּרחֲמֶ יָך הָ ַּרבִ ים ּובַּ חֲסָ ֶדיָך הָ ע ִ
ּותְ כַּלְ כְ לֵנּו וְ תַּ סְ פִ יק לָנּו כָל צָ ְרכֵנּו וְ צָ ְרכֵי עַּ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל הַּ ְמרּובִ ים בְ ִמלּוי ּובְ ֶרוַּח בְ לִ י ט ַֹּרח וְ עָ מָ ל גָדוֹל ִמתַּ חַּ ת י ְָדָך הַּ ּנ ְִקיָה וְ ֹלא
ִמתַּ חַּ ת י ְֵדי בָ שָ ר וָ ָדם:
יְהִ י ָרצוֹן ִמלְ פָ נֶיָך ְי ָי אֱֹלהַּ י וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתַּ י שֶ תָ כִ ין לִ י ּולְ ַאנְשֵ י בֵ יתִ י כָל מַּ חֲסו ֵֹרנּו וְ תַּ זְ ִמין לָנּו כָל צָ ְרכֵנּו לְ כָל יוֹם וָ יוֹם מֵ חַּ יֵינּו ֵדי
מַּ חֲסו ֵֹרנּו ּולְ כָל שָ עָ ה וְ שָ עָ ה מִ שָ עוֹתֵ ינּו ֵדי סִ פּוקֵ נּו ּולְ כָל עֶ צֶ ם מֵ עֲצָ מֵ ינּו ֵדי ִמ ְחיָתֵ נּו ִמי ְָדָך הַּ טוֹבָ ה וְ הָ ְרחָ בָ ה וְ ֹלא כְ ִמעּוט ִמפְ עָ לֵינּו
סּורים בְ י ְָדָך וְ ֹלא בְ יַּד בָ שָ ר וָ ָדם:
ּומזוֹנוֹת ַאנְשֵ י בֵ יתִ י וְ ז ְַּרעִ י וְ ז ֶַּרע ז ְַּרעִ י ְמ ִ
ּומזְ עֵ יר גְ מּולוֹתֵ ינּו וְ יִהְ יּו ְמזוֹנוֹתַּ י ְ
וְ קוֹצֶ ר חֲסָ ֵדינּו ִ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________3
Collel “ADAM YACHAR” à Jérusalem:Rehov Tékoa,10 Nahalot 94528. 00972 547 283 800/à Paris association “AYAM” 7/9 rue Pelée 75011 :0663022736/0610685558

