
סגולה מיוחדת זאת, לפרנסה בשפע, כדאי לומר גם בכל יום ולבקש לאחר אמירת פרשת המן. עניין זה מוזכר כבר ב'ארבעה 

טורים' )אורח חיים סי' שא – 'טוב לומר פרשת המן'(, ומרן הבית יוסף ביאר "כדי שיאמין שכל מזונותיו באין לו בהשגחה",

וב'פרישה': "בירושלמי דברכות איתא, כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו" ״״
פרשת המן

סגולת אמירת פרשת המן ידועה ומפורסמת שמועילה לפרנסה בשפע, ומובא בשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב זצוק"ל זיע"א,
 כי סגולה מיוחדת לומר את פרשת המן )שניים מקרא ואחד תרגום( ביום שלישי בשבוע שקוראים בו את פרשת בשלח, שחל השבוע.

 קודם קריאת פרשת המן, יש אומרים תפילה זו:

יְִהי ָרצֹון ִמּלְפָנֶיךָ יְיָ ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתזְִמין ּפְַרנָָסה לְכָל ַעְּמךָ ּבֵית יְִׂשָרֵאל ּופְַרנָָסִתי ּופְַרנַָסת ַאנְֵׁשי בֵיִתי ּבִכְלָלָם. ּבְנַַחת וְלא ּבְצַַער ּבְכָבֹוד וְלא ּבְבִּזּוי 

ּבְֶהֵּתר וְלא ּבְִאּסּור ּכְֵדי ֶׁשּנּוכַל לַעֲבֹוד עֲבֹוָדֶתךָ וְלִלְמֹוד ּתֹוָרֶתךָ ּכְמֹו ֶׁשזַנְָּת לֲַאבֹוֵתינּו ָמן ּבִַּמְדּבָר ּבְֶאֶרץ ִצּיָה וֲַעָרבָה.

נוסח פרשת המן – שניים מקרא ואחד תרגום:

וַּיֹאֶמר יְיָ ֶאל מֶֹׁשה ִהנְנִי ַמְמִטיר לָכֶם לֶֶחם ִמן ַהָּׁשָמיִם וְיָָצא ָהָעם וְלְָקטּו ְּדבַר יֹום 

 ּבְיֹומֹו לְַמַען ֲאנֶַּסּנּו ֲהיֵלֵךְ ּבְתֹוָרִתי ִאם לֹא.

וַּיֹאֶמר יְיָ ֶאל מֶֹׁשה ִהנְנִי ַמְמִטיר לָכֶם לֶֶחם ִמן ַהָּׁשָמיִם וְיָָצא ָהָעם וְלְָקטּו ְּדבַר יֹום ּבְיֹומֹו 

 לְַמַען ֲאנֶַּסּנּו ֲהיֵלֵךְ ּבְתֹוָרִתי ִאם לֹא.

וֲַאַמר יְיָ לְמֶֹׁשה ָהא ֲאנָא ָמֵחית לְכֹון לְַחָמא ִמן ְׁשַמּיָא וְיִּפְקּון ַעָּמא וְיִלְְקטּון ּפְִתּגַם יֹום 

 ּבְיֹוֵמיּה ּבְִדיל ַּדֲאנִַּסּנּון ַהיְָהכּון ּבְאֹוַריְִתי ִאם לָא.

 וְָהיָה ּבַּיֹום ַהִּׁשִּׁשי וְֵהכִינּו ֵאת ֲאֶׁשר יָבִיאּו וְָהיָה ִמְׁשנֶה ַעל ֲאֶׁשר יִלְְקטּו יֹום יֹום.

 וְָהיָה ּבַּיֹום ַהִּׁשִּׁשי וְֵהכִינּו ֵאת ֲאֶׁשר יָבִיאּו וְָהיָה ִמְׁשנֶה ַעל ֲאֶׁשר יִלְְקטּו יֹום יֹום.

 וִיֵהי ּבְיֹוָמא ְׁשִתיָתָאה וִיַתְּקנּון יָת ְּדיַיְתּון וִיֵהי ַעל ַחד ְּתֵרין ַעל ְּדיִלְְקטּון יֹום יֹום.

 וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן ֶאל ּכָל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ֶעֶרב וִיַדְעֶּתם ּכִי יְיָ הֹוִציא ֶאְתכֶם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם.

 וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן ֶאל ּכָל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ֶעֶרב וִיַדְעֶּתם ּכִי יְיָ הֹוִציא ֶאְתכֶם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם.

וֲַאַמר מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן לְכָל ּבְנֵי יְִשָרֵאל ּבְַרְמָׁשא וְִתְּדעּון ֲאֵרי יְיָ ַאּפֵיק יְָתכֹון ֵמַאְרָעא 

 ְדִמצְָריִם.

 ּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ּכְבֹוד יְיָ ּבְָׁשְמעֹו ֶאת ְּתלֻּנֵֹתיכֶם ַעל יְיָ וְנְַחנּו ָמה ּכִי ַתּלִינּו ָעלֵינּו.

 ּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ּכְבֹוד יְיָ ּבְָׁשְמעֹו ֶאת ְּתלֻּנֵֹתיכֶם ַעל יְיָ וְנְַחנּו ָמה ּכִי ַתּלִינּו ָעלֵינּו.

ּובְַצפְָרא וְֶתֱחזּון יָת יְָקָרא ַדיְיָ ּכַד ְׁשִמיַע ]ֳקָדמֹוִהי[ יָת ֻּתְרֲעמּוְתכֹון ַעל ֵמיְמָרא ַדיְיָ וְנְַחנָא 

 ָמה ֲאֵרי ַאְתַרַעְמּתּון ֲעלָנָא.

מַֹע יְיָ ֶאת  וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ּבְֵתת יְיָ לָכֶם ּבֶָעֶרב ּבָָׂשר לֱֶאכֹל וְלֶֶחם ּבַּבֶֹקר לְִׂשּבַֹע ּבְִשׁ

 ְּתלֻּנֵֹתיכֶם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמּלִינִם ָעלָיו וְנְַחנּו ָמה לֹא ָעלֵינּו ְּתלֻּנֵֹתיכֶם ּכִי ַעל יְיָ.

מַֹע יְיָ ֶאת  וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ּבְֵתת יְיָ לָכֶם ּבֶָעֶרב ּבָָׂשר לֱֶאכֹל וְלֶֶחם ּבַּבֶֹקר לְִׂשּבַֹע ּבְִשׁ

 ְּתלֻּנֵֹתיכֶם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמּלִינִם ָעלָיו וְנְַחנּו ָמה לֹא ָעלֵינּו ְּתלֻּנֵֹתיכֶם ּכִי ַעל יְיָ.

וֲַאַמר מֶֹׁשה ּבְִדיִַּתן יְיָ לְכֹון ּבְַרְמָׁשא ּבְִסָרא לְֵמיכַל וְלְַחָמא ּבְַצפְָרא לְִמְסּבַע ּבְִדְׁשִמיַען 

ֳקָדם יְיָ יָת ֻּתְרֲעמּוְתכֹון ִּדי ַאּתּון ִמְתַרֲעִמין ֲעלֹוִהי וְנְַחנָא ָמא לָא ֲעלָנָא ֻּתְרֲעמּוְתכֹון ֶאּלֵָהן 

 ַעל ֵמיְמָרא ַדיְיָ.

וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ּכָל ֲעַדת ּבְנֵי יְִשָׂרֵאל ִקְרבּו לִפְנֵי יְיָ, ּכִי ָׁשַמע ֵאת 

 ְּתלֻּנֵֹתיכֶם.

וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ּכָל ֲעַדת ּבְנֵי יְִשָׂרֵאל ִקְרבּו לִפְנֵי יְיָ, ּכִי ָׁשַמע ֵאת 

 ְּתלֻּנֵֹתיכֶם.

וֲַאַמר מֶֹׁשה לְַאֲהרֹן ֱאַמר לְכָל ּכְנְִׁשָּתא ִּדבְנֵי יְִשָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם יְיָ ֲאֵרי ְׁשִמיַען ֳקָדמֹוִהי יָת 

 ֻּתְרֲעמּוְתכֹון.

 וַיְִהי ּכְַדּבֵר ַאֲהרֹן ֶאל ּכָל ֲעַדת ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל וַּיִפְנּו ֶאל ַהִּמְדּבָר וְִהּנֵה ּכְבֹוד יְיָ נְִרָאה ּבֶָענָן.

 וַיְִהי ּכְַדּבֵר ַאֲהרֹן ֶאל ּכָל ֲעַדת ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל וַּיִפְנּו ֶאל ַהִּמְדּבָר וְִהּנֵה ּכְבֹוד יְיָ נְִרָאה ּבֶָענָן.

וֲַהוָה ּכַד ַמּלִיל ַאֲהרֹן ִעם ּכָל ּכְנְִׁשָּתא ִדבְנֵי יְִשָרֵאל וְִאְתּפְנִּיּו לְַמְדּבְָרא וְָהא יְָקָרא ַדיְיָ 

 ִאְתּגְלִי ּבֲַענָנָא.

 וַיְַדבֵּר יְיָ ֶאל מֶֹׁשה ּלֵאמֹר.

 וַיְַדבֵּר יְיָ ֶאל מֶֹׁשה ּלֵאמֹר.

 ּוַמּלִיל יְיָ ִעם מֶֹׁשה לְֵמיָמר.

לּוּנֹת בְּנֵי יְִשָׂרֵאל ַּדּבֵר ֲאלֵֶהם לֵאמֹר ּבֵין ָהַעְרּבַיִם ּתֹאכְלּו בָָשׂר ּובַּבֶֹקר  ַמְעִּתי ֶאת ְתּ ָשׁ

ם ּכִי ֲאנִי יְיָ ֱאלֵֹהיכֶם. ְשׂבְּעּו לֶָחם וִיַדְעֶתּ  ִתּ

לּוּנֹת בְּנֵי יְִשָׂרֵאל ַּדּבֵר ֲאלֵֶהם לֵאמֹר ּבֵין ָהַעְרּבַיִם ּתֹאכְלּו בָָשׂר ּובַּבֶֹקר  ַמְעִּתי ֶאת ְתּ ָשׁ

ם ּכִי ֲאנִי יְיָ ֱאלֵֹהיכֶם. ְשׂבְּעּו לֶָחם וִיַדְעֶתּ  ִתּ

ְׁשִמיַע ֳקָדַמי יָת ֻּתְרֲעַמת ּבְנֵי יְִשָרֵאל ַמּלֵיל ִעְּמהֹון לְֵמיַמר ּבֵין ִׁשְמַׁשּיָא ֵּתיכְלּון ּבְִסָרא 

 ּובְַצפְָרא ִּתְשּבְעּון לְַחָמא וְִתְּדעּון ֲאֵרי ֲאנָא יְיָ ֱאלָָהכֹון.

כְבַת ַהָּטל ָסבִיב לַַּמֲחנֶה. ֲחנֶה ּובַּבֶֹקר ָהיְָתה ִשׁ כַס ֶאת ַהַמּ ׂלָו וְַתּ ַעל ַהְשּ  וַיְִהי בֶָעֶרב וַַתּ

כְבַת ַהָּטל ָסבִיב לַַּמֲחנֶה. ֲחנֶה ּובַּבֶֹקר ָהיְָתה ִשׁ כַס ֶאת ַהַמּ ׂלָו וְַתּ ַעל ַהְשּ  וַיְִהי בֶָעֶרב וַַתּ

וֲַהוָה בְַרְמָׁשא ּוְסלֵיַקת ְסלָיו וֲַחפַת יָת ַמְׁשִריָתא ּובְַצפְָרא ֲהוַת נְָחַתת ַטּלָא ְסחֹור ְסחֹור 

 לְַמְׁשִריָתא.

ְדבָּר ַּדק ְמֻחְסּפָס ַּדק ּכַכְּפֹר ַעל ָהָאֶרץ. ַעל ִׁשכְבַת ַהָטּל וְִהנֵּה ַעל ּפְנֵי ַהִמּ  וַַתּ

ְדבָּר ַּדק ְמֻחְסּפָס ַּדק ּכַכְּפֹר ַעל ָהָאֶרץ. ַעל ִׁשכְבַת ַהָטּל וְִהנֵּה ַעל ּפְנֵי ַהִמּ  וַַתּ

 ּוְסלֵיַקת נְָחַתת ַטּלָא וְָהא ַעל ַאּפֵי ַמְדּבְָרא ַּדְעַּדק ְמַקּלַף ַּדְעַּדק ּכְגִיר ּכִגְלִיָדא ַעל ַאְרָעא.

וַיְִּראּו בְנֵי יְִשָׂרֵאל וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ּכִי לֹא יְָדעּו ַמה הּוא וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה 

 ֲאלֵֶהם הּוא ַהּלֶֶחם ֲאֶׁשר נַָתן יְיָ לָכֶם לְָאכְלָה.

וַיְִּראּו בְנֵי יְִשָׂרֵאל וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ּכִי לֹא יְָדעּו ַמה הּוא וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה 

 ֲאלֵֶהם הּוא ַהּלֶֶחם ֲאֶׁשר נַָתן יְיָ לָכֶם לְָאכְלָה.

וֲַחזֹו בְנֵי יְִשָרֵאל וֲַאָמרּו ּגְבַר לֲַאחּוִהי ַמּנָא הּוא ֲאֵרי לָא יְָדעּו ָמה הּוא וֲַאַמר מֶֹׁשה לְהֹון 

 הּוא לְַחָמא ִּדיַהב יְיָ לְכֹון לְֵמיכָל.

ּנּו ִאיׁש לְפִי ָאכְלֹו עֶֹמר לַגֻּלְּגֹלֶת ִמְסּפַר נַפְׁשֵֹתיכֶם ִאיׁש  זֶה ַהָדּבָר ֲאֶׁשר צִוָּה יְיָ לְִקטּו ִמֶמּ

ר בְָּאֳהלֹו ִּתָּקחּו.  לֲַאֶשׁ

ּנּו ִאיׁש לְפִי ָאכְלֹו עֶֹמר לַגֻּלְּגֹלֶת ִמְסּפַר נַפְׁשֵֹתיכֶם ִאיׁש  זֶה ַהָדּבָר ֲאֶׁשר צִוָּה יְיָ לְִקטּו ִמֶמּ

ר בְָּאֳהלֹו ִּתָּקחּו.  לֲַאֶשׁ

ֵּדין ּפְִתּגָָמא ִּדי פִַּקיד יְיָ לְקּוטּו ִמּנֵיּה ּגְבַר לְפּום ֵמיכְלֵיּה ֻעְמָרא לְגֻלְּגַלְָּתא ִמנְיַן נַפְָׁשֵתיכֹון 

ּגְבַר לְִדי בְַמְׁשּכְנֵיּה ִּתְּסבּון.

 וַּיֲַעׂשּו כֵן ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל וַּיִלְְקטּו ַהַּמְרּבֶה וְַהַּמְמִעיט.

 וַּיֲַעׂשּו כֵן ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל וַּיִלְְקטּו ַהַּמְרּבֶה וְַהַּמְמִעיט.

 וַעֲבַדּו ּכֵין ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ּולְַקטּו ְּדַאְסּגִי ּוְדַאזְַער.

ְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיׁש לְפִי ָאכְלֹו לָָקטּו. ְרבֶּה וְַהַמּ  וַיָּמֹּדּו בָעֶֹמר וְלֹא ֶהְעִדּיף ַהַמּ



ְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיׁש לְפִי ָאכְלֹו לָָקטּו. ְרבֶּה וְַהַמּ  וַיָּמֹּדּו בָעֶֹמר וְלֹא ֶהְעִדּיף ַהַמּ

 ּוכְלֹו בְֻעְמָרא וְלָא אֹוַתר ְּדַאְסּגֵי ּוְדַאזְֵער לָא ַחִּסיר ּגְבַר לְפּום ֵמיכְלֵיּה לְָקטּו.

ּנּו ַעד ּבֶֹקר.  וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאלֵֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶמּ

ּנּו ַעד ּבֶֹקר.  וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאלֵֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶמּ

 וֲַאַמר מֶֹׁשה לְהֹון ֱאנַׁש לָא יְַׁשַאר ִמּנֵיּה ַעד ַצפְָרא.

ּנּו ַעד ּבֶֹקר וַיָֻּרם ּתֹולִָעים וַּיִבְַאׁש וַּיְִקצֹף ֲעלֵֶהם  וְלֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה וַּיֹוִתרּו ֲאנִָׁשים ִמֶמּ

 מֶֹׁשה.

ּנּו ַעד ּבֶֹקר וַיָֻּרם ּתֹולִָעים וַּיִבְַאׁש וַּיְִקצֹף ֲעלֵֶהם  וְלֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה וַּיֹוִתרּו ֲאנִָׁשים ִמֶמּ

 מֶֹׁשה.

 וְלָא ַקּבִילּו ִמן מֶֹׁשה וְַאְׁשָארּו גֻבְַרּיָא ִמּנֵיּה ַעד ַצפְָרא ּוְרֵחׁש ִריֲחָׁשא ּוְסִרי ּוְרגֵז ֲעלֵיהֹון מֶֹׁשה.

ֶמׁש וְנָָמס.  וַיִּלְְקטּו אֹתֹו ּבַבֶֹּקר ּבַּבֶֹקר ִאיׁש כְּפִי ָאכְלֹו וְַחם ַהֶשּׁ

ֶמׁש וְנָָמס.  וַיִּלְְקטּו אֹתֹו ּבַבֶֹּקר ּבַּבֶֹקר ִאיׁש כְּפִי ָאכְלֹו וְַחם ַהֶשּׁ

ּולְָקטּו יֵָתיּה ּבְִצפַר ּבְִצפָר ּגְבַר לְפּום ֵמיכְלֵיּה ּוָמה ְדִמְׁשָּתַאר ִמּנֵיּה ַעל ַאּפֵי ַחְקלָא ּכַד ֲחָמא 

 ֲעלֹוִהי ִׁשְמָׁשא ּפָָׁשר.

נֵי ָהעֶֹמר לֶָאָחד וַיָּבֹאּו ּכָל נְִׂשיֵאי ָהֵעָדה וַיַּגִּידּו  נֶה ְשׁ ִּׁשי לְָקטּו לֶֶחם ִמְשׁ וַיְִהי בַּּיֹום ַהִשּׁ

 לְמֶֹׁשה.

נֵי ָהעֶֹמר לֶָאָחד וַיָּבֹאּו ּכָל נְִׂשיֵאי ָהֵעָדה וַיַּגִּידּו  נֶה ְשׁ ִּׁשי לְָקטּו לֶֶחם ִמְשׁ וַיְִהי בַּּיֹום ַהִשּׁ

 לְמֶֹׁשה.

וֲַהוָה ּבְיֹוָמא ְׁשִתיָאָתָאה לְָקטּו לְַחָמא ַעל ַחד ְּתֵרין ְּתֵרין ֻעְמִרין לְַחד וְֲאתֹו ּכָל ַרבְְרבֵי 

 כְנְִׁשָּתא וְַחּוִיאּו לְמֶֹׁשה.

ר ּתֹאפּו ֵאפּו וְֵאת  ר ִּדּבֶר יְיָ ַׁשבָּתֹון ַׁשבַּת קֶֹדׁש לַיְיָ ָמָחר ֵאת ֲאֶשׁ וַּיֹאֶמר ֲאלֵֶהם הּוא ֲאֶשׁ

ֶמֶרת ַעד ַהּבֶֹקר. לּו וְֵאת ּכָל ָהעֵֹדף ַהּנִיחּו לָכֶם לְִמְשׁ  ֲאֶׁשר ְּתבְַּׁשלּו ּבֵַשּׁ

ר ּתֹאפּו ֵאפּו וְֵאת  ר ִּדּבֶר יְיָ ַׁשבָּתֹון ַׁשבַּת קֶֹדׁש לַיְיָ ָמָחר ֵאת ֲאֶשׁ וַּיֹאֶמר ֲאלֵֶהם הּוא ֲאֶשׁ

ֶמֶרת ַעד ַהּבֶֹקר. לּו וְֵאת ּכָל ָהעֵֹדף ַהּנִיחּו לָכֶם לְִמְשׁ  ֲאֶׁשר ְּתבְַּׁשלּו ּבֵַשּׁ

וֲַאַמר לְהֹון הּוא ִּדי ַמּלִיל יְיָ ְׁשבָָתא ְׁשבַת קּוְדָׁשא ֳקָדם יְיָ ְמָחר יָת ִּדי ַאּתּון ֲעִתיִדין לְֵמפָא 

 ֱאפֹו וְיָת ִּדי ַאּתּון ֲעִתיִדין לְבַָּׁשלָא ּבִַּׁשילּו וְיָת ּכָל מֹוָתָרא ַאצְנָעּו לְכֹון לְַמְּטַרת ַעד ַצפְָרא.

ה לֹא ָהיְָתה ּבֹו. ר צִוָּה מֶֹׁשה וְלֹא ִהבְִאיׁש וְִרָמּ  וַיַּּנִיחּו אֹתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ּכֲַאֶשׁ

ה לֹא ָהיְָתה ּבֹו. ר צִוָּה מֶֹׁשה וְלֹא ִהבְִאיׁש וְִרָמּ  וַיַּּנִיחּו אֹתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ּכֲַאֶשׁ

 וְַאצְנָעּו יֵָתיּה ַעד ַצפְָרא ּכְָמא ִּדפִַּקיד מֶֹׁשה וְלָא ְסִרי וְִריֲחָׁשא לָא ֲהוָה בֵיּה.

ה ִאכְלֻהּו ַהּיֹום ּכִי ַׁשבָּת ַהּיֹום לַיְיָ ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַָּשֶׂדה.  וַּיֹאֶמר מֶֹשׁ

ה ִאכְלֻהּו ַהּיֹום ּכִי ַׁשבָּת ַהּיֹום לַיְיָ ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ּבַָּשֶׂדה.  וַּיֹאֶמר מֶֹשׁ

 וֲַאַמר מֶֹׁשה ִאכְלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי ַׁשּבְָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם יְיָ יֹוָמא ֵדין לָא ַתְׁשּכְֻחּנֵיּה ּבְַחְקלָא.

בִיִעי ַׁשבָּת לֹא יְִהיֶה ּבֹו. לְְקֻטהּו ּובַּיֹום ַהְשּׁ ת יִָמים ִתּ  ֵׁשֶשׁ

בִיִעי ַׁשבָּת לֹא יְִהיֶה ּבֹו. לְְקֻטהּו ּובַּיֹום ַהְשּׁ ת יִָמים ִתּ  ֵׁשֶשׁ

 ִׁשָּתא יֹוִמין ִּתלְְקֻטּנֵיּה ּובְיֹוָמא ְׁשבִיָעָאה ַׁשּבְָתא לָא יְֵהי בֵיּה.

בִיִעי יְָצאּו ִמן ָהָעם לִלְקֹט וְלֹא ָמָצאּו.  וַיְִהי ּבַּיֹום ַהְשּׁ

בִיִעי יְָצאּו ִמן ָהָעם לִלְקֹט וְלֹא ָמָצאּו.  וַיְִהי ּבַּיֹום ַהְשּׁ

 וֲַהוָה ּבְיֹוָמא ְׁשבִיָעָאה נְפָקּו ִמן ַעָּמא לְִמלְָקט וְלָא ַאְׁשּכָחּו.

מֹר ִמצְֹוַתי וְתֹורָֹתי. ם לְִשׁ  וַּיֹאֶמר יְיָ ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאנָה ֵמַאנְֶתּ

מֹר ִמצְֹוַתי וְתֹורָֹתי. ם לְִשׁ  וַּיֹאֶמר יְיָ ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאנָה ֵמַאנְֶתּ

 וֲַאַמר יְיָ לְמֶֹׁשה ַעד ֵאיָמַתי ַאּתּון ְמָסְרבִין לְִמַּטר ּפִּקּוַדי וְאֹוָריִָתי.

יו  בּו ִאיׁש ַּתְחָתּ י לֶֶחם יֹוָמיִם ְשׁ בָּת ַעל ּכֵן הּוא נֵֹתן לָכֶם ּבַּיֹום ַהִּשּׁׁשִ ְראּו ּכִי יְיָ נַָתן לָכֶם ַהַשּׁ

בִיִעי. קֹמֹו ּבַּיֹום ַהְשּׁ  ַאל יֵֵצא ִאיׁש ִמְמּ

יו  בּו ִאיׁש ַּתְחָתּ י לֶֶחם יֹוָמיִם ְשׁ בָּת ַעל ּכֵן הּוא נֵֹתן לָכֶם ּבַּיֹום ַהִּשּׁׁשִ ְראּו ּכִי יְיָ נַָתן לָכֶם ַהַשּׁ

בִיִעי. קֹמֹו ּבַּיֹום ַהְשּׁ  ַאל יֵֵצא ִאיׁש ִמְמּ

ֲחזֹו ֲאֵרי יְיָ יְַהב לְכֹון ַׁשּבְָתא ַעל ּכֵן הּוא יֵָהב לְכֹון ּבְיֹוָמא ְׁשִתיָתָאה לְֵחם ְּתֵרין יֹוִמין ִּתיבּו 

 ֱאנַׁש ְּתחֹותֹוִהי לָא יִּפֹוק ֱאנַׁש ֵמַאְתֵריּה ּבְיֹוָמא ְׁשבִיָעָאה.

בִִעי. בְּתּו ָהָעם ּבַּיֹום ַהְשּׁ  וַיְִּשׁ

בִִעי. בְּתּו ָהָעם ּבַּיֹום ַהְשּׁ  וַיְִּשׁ

 וְנָחּו ַעָּמא ּבְיֹוָמא ְׁשבִיָעָאה.

 וַּיְִקְראּו בֵית יְִשָׂרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן וְהּוא ּכְזֶַרע גַּד לָבָן וְַטְעמֹו כְַּצפִּיִחת בְִּדבָׁש.

 וַּיְִקְראּו בֵית יְִשָׂרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן וְהּוא ּכְזֶַרע גַּד לָבָן וְַטְעמֹו כְַּצפִּיִחת בְִּדבָׁש.

 ּוְקרֹו בֵית יְִשָרֵאל יָת ְׁשֵמיּה ָמן וְהּוא ּכְבַר זְַרע ּגַָּדא ִחּוָר וְַטֲעֵמיּה ּכְִאְסְקֵריָטוָן ּבְִדבָׁש.

ֶמֶרת לְדֹרֵֹתיכֶם לְַמַען יְִראּו ֶאת  ר צִוָּה יְיָ ְמלֹא ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו לְִמְשׁ וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה זֶה ַהָדּבָר ֲאֶשׁ

י ֶאְתכֶם ּבִַּמְדּבָר בְּהֹוִציִאי ֶאְתכֶם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם. ר ֶהֱאכַלְִתּ  ַהּלֶֶחם ֲאֶשׁ

ֶמֶרת לְדֹרֵֹתיכֶם לְַמַען יְִראּו ֶאת  ר צִוָּה יְיָ ְמלֹא ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו לְִמְשׁ וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה זֶה ַהָדּבָר ֲאֶשׁ

י ֶאְתכֶם ּבִַּמְדּבָר בְּהֹוִציִאי ֶאְתכֶם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם. ר ֶהֱאכַלְִתּ  ַהּלֶֶחם ֲאֶשׁ

וֲַאַמר מֶֹׁשה ֵּדין ּפְִתּגָָמא ִּדי פִַּקיד יְיָ ְמלֵי ֻעְמָרא ִמּנֵיּה לְַמְּטָרא לְָדֵריכֹון ּבְִדיל ְּדיֱֶחזּון יָת 

 לְַחָמא ִּדי אֹוכָלִית יְָתכֹון ּבְַמְדּבְָרא ּבְַאּפָקּוִתי יְָתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמצְָריִם.

ה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן וְַהנַּח אֹתֹו לִפְנֵי יְיָ  וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח צִנְצֶנֶת ַאַחת וְֶתן ָׁשָמּ

ֶמֶרת לְדֹרֵֹתיכֶם.  לְִמְשׁ

ה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן וְַהנַּח אֹתֹו לִפְנֵי יְיָ  וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח צִנְצֶנֶת ַאַחת וְֶתן ָׁשָמּ

ֶמֶרת לְדֹרֵֹתיכֶם.  לְִמְשׁ

וֲַאַמר מֶֹׁשה לְַאֲהרֹן ַסב ְצלֹוִחית ֲחָדא וְַהב ַּתָּמן ְמלֵי ֻעְמָרא ָמן וְַאצְנַע יֵָתיּה ֳקָדם יְיָ לְַמְטָרא 

 לְָדֵריכֹון.

ָמֶרת. ה וַיַּּנִיֵחהּו ַאֲהרֹן לִפְנֵי ָהֵעֻדת לְִמְשׁ ר צִּוָה יְיָ ֶאל מֶֹשׁ  ּכֲַאֶשׁ

ָמֶרת. ה וַיַּּנִיֵחהּו ַאֲהרֹן לִפְנֵי ָהֵעֻדת לְִמְשׁ ר צִּוָה יְיָ ֶאל מֶֹשׁ  ּכֲַאֶשׁ

 ּכְָמא ִדי פִַּקיד יְיָ לְמֶֹׁשה וְַאצְנְֵעיּה ַאֲהרֹן ֳקָדם ַסֲהדּוָתא לְַמְּטָרא.

ן ָאכְלּו ַעד  בֶת ֶאת ַהָמּ ן ַאְרבִָּעים ָׁשנָה ַעד ּבָֹאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָשׁ וּבְנֵי יְִשָׂרֵאל ָאכְלּו ֶאת ַהָמּ

 ּבָֹאם ֶאל ְקצֵה ֶאֶרץ כְּנַָען.

ן ָאכְלּו ַעד  בֶת ֶאת ַהָמּ ן ַאְרבִָּעים ָׁשנָה ַעד ּבָֹאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָשׁ ּובְנֵי יְִשָׂרֵאל ָאכְלּו ֶאת ַהָמּ

 ּבָֹאם ֶאל ְקצֵה ֶאֶרץ כְּנַָען.

ּובְנֵי יְִשָרֵאל ֲאכָלּו יָת ַמּנָא ַאְרּבְִעין ְׁשנִין ַעד ְּדֵמיֵתיהֹון לְַאְרָעא יְָתבָָתא יָת ַמּנָא ֲאכָלּו ַעד 

 ְּדָאתֹו לְִסיָפֵי ַאְרָעא ִדכְנַָען.

 וְָהעֶֹמר ֲעִשִׂרית ָהֵאיפָה הּוא.

 וְָהעֶֹמר ֲעִשִׂרית ָהֵאיפָה הּוא.

 וְֻעְמָרא ַחד ִמן ַעְסָרא ּבְִתלָת ְסִאין הּוא.

 לאחר קריאת פרשת המן יש אומרים נוסח זה:

ַאָּתה הּוא יְיָ לְבֶַּדךָ ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמיִם ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמיִם ָהָאֶרץ וְכָל ֲאֶׁשר ָעלֶיָה ַהּיִַמים וְכָל ֲאֶׁשר ּבֶָהם וְַאָּתה ְמַחּיֶה ֶאת ּכֻּלָם וְַאָּתה הּוא ֶׁשָעִׂשיָת נִִּסים 
וְנִפְלָאֹות ּגְדֹולֹות ָּתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו ּגַם ּבִַּמְדּבָר ִהְמַטְרָּת לֶָהם לֶֶחם ִמן ַהָּׁשַמיִם ּוִמּצּור ַהַחּלִָמיׁש הֹוֵצאָת לֶָהם ַמיִם וְגַם נַָתָּת לֶָהם ּכָל צְָרכֵיֶהם ִׂשְמלֹוָתם 
לא בָלְָתה ֵמֲעלֵיֶהם ּכֵן ּבְַרֲחֶמיךָ ָהַרּבִים ּובֲַחָסֶדיךָ ָהֲעצּוִמים ְּתזּונֵנּו ּוְתפְַרנְֵסנּו ּוְתכַלְּכְלֵנּו וְַתְסּפִיק לָנּו ּכָל צְָרכֵנּו וְצְָרכֵי ַעְּמךָ ּבֵית יְִׂשָרֵאל ַהְמרּוּבִים ּבְִמּלּוי 

ּובְֶרוַח ּבְלִי טַֹרח וְָעָמל ּגָדֹול ִמַּתַחת יְָדךָ ַהּנְִקּיָה וְלֹא ִמַּתַחת יְֵדי בָָׂשר וָָדם.
יְִהי ָרצֹון ִמּלְפָנֶיךָ יְיָ ֱאלַהי וֵאלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשָּתכִין לִי ּולְַאנְֵׁשי בֵיִתי ּכָל ַמֲחסֹוֵרנּו וְַתזְִמין לָנּו ּכָל צְָרכֵנּו לְכָל יֹום וָּיֹום ֵמַחּיֵינּו ֵדי ַמֲחסֹוֵרנּו ּולְכָל ָׁשָעה וְָׁשָעה 

ִמָּׁשעֹוֵתינּו ֵדי ִסּפּוֵקנּו ּולְכָל ֶעצֶם ֵמֲעצֵָמינּו ֵדי ִמְחיֵָתנּו ִמּיְָדךָ ַהטֹובָה וְָהְרָחבָה וְלֹא ּכְִמעּוט ִמפְָעלֵינּו וְקֹוצֶר ֲחָסֵדינּו ּוִמזְֵעיר ּגְמּולֹוֵתינּו וְיְִהיּו ְמזֹונֹוַתי 
 ּוְמזֹונֹות ַאנְֵׁשי בֵיִתי וְזְַרִעי וְזֶַרע זְַרִעי ְמסּוִרים ּבְיְָדךָ וְלֹא ּבְיַד ּבָָׂשר וָָדם.

מוגש ע"י קרן קמ"ח - קידום מקצועי חרדי, מחלקת השמה.

הכנסו ללוח המשרות שלנו באתר:
www.keren-kemach.org/hot-jobs

https://keren-kemach.org/hot-jobs/
https://keren-kemach.org/hot-jobs/

	https://keren-kemach.org/hot-jobs/
	www.keren-kemach.org/hot-jobs

