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זה קורה היום! פרשת המן – סגולה מיוחדת לפרנסה ביום
שלישי של פרשת בשלח ,יש לקרוא אותה שניים מקרא ואחד
תרגום.
סגולה נפלאה וידועה לפרנסה ,המובאת בשמו של רבי מנחם מנדל
מרימינוב זיע”א ,לומר את פרשת המן – שניים מקרא ואחד תרגום )הכתב
המודגש( ביום שלישי של פרשת בשלח .זוהי סגולה ידועה ומפורסמת בכל
תפוצות ישראל .בהצלחה עצומה!
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלהֵינוּ וֵאלהֵי אֲבוֹתֵינוּ
יִשְׂרָאֵל
בֵּית
עַמְּךָ
לְכָל
פַּרְנָסָה
שֶׁתַּזְמִין
וּפַרְנָסָתִי וּפַרְנָסַת אַנְשֵׁי בֵיתִי בִּכְלָלָם .בְּנַחַת
וְלא בְּצַעַר בְּכָבוֹד וְלא בְּבִזּוּי בְּהֶתֵּר וְלא
בְּאִסּוּר כְּדֵי שֶׁנּוּכַל לַעֲבוֹד עֲבוֹדָתֶךָ וְלִלְמוֹד
תּוֹרָתֶךָ כְּמוֹ שֶׁזַנְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ מָן בַּמִּדְבָּר

בְּאֶרֶץ צִיָּה וַעֲרָבָה:
ד – וַיֹּאמֶר יְיָ אֶל מֹשֶׁה הִנְנִי מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן
הַשָּׁמָיִם וְיָצָא הָעָם וְלָקְטוּ דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ
לְמַעַן אֲנַסֶּנּוּ הֲיֵלֵךְ בְּתוֹרָתִי אִם לֹא :וַיֹּאמֶר
יְיָ אֶל מֹשֶׁה הִנְנִי מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן הַשָּׁמָיִם
לְמַעַן
בְּיוֹמוֹ
יוֹם
דְּבַר
וְלָקְטוּ
הָעָם
וְיָצָא
אֲנַסֶּנּוּ הֲיֵלֵךְ בְּתוֹרָתִי אִם לֹא :וַאֲמַר יְיָ
לְמֹשֶׁה הָא אֲנָא מָחֵית לְכוֹן לַחְמָא מִן שְׁמַיָּא
וְיִפְּקוּן עַמָּא וְיִלְקְטוּן פִּתְגַּם יוֹם בְּיוֹמֵיהּ
בְּדִיל דַּאֲנַסִּנּוּן הַיְהָכוּן בְּאוֹרַיְתִי אִם לָא:
ה – וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר
יָבִיאוּ וְהָיָה מִשְׁנֶה עַל אֲשֶׁר יִלְקְטוּ יוֹם יוֹם:
וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר יָבִיאוּ
וְהָיָה מִשְׁנֶה עַל אֲשֶׁר יִלְקְטוּ יוֹם יוֹם :וִיהֵי
בְּיוֹמָא שְׁתִיתָאָה וִיתַקְּנוּן יָת דְּיַיְתוּן וִיהֵי עַל
חַד תְּרֵין עַל דְּיִלְקְטוּן יוֹם יוֹם:
ו

–

וַיֹּאמֶר

מֹשֶׁה

וְאַהֲרֹן

אֶל

כָּל

בְּנֵי

יִשְׂרָאֵל

עֶרֶב וִידַעְתֶּם כִּי יְיָ הוֹצִיא אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם:
וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶל כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עֶרֶב
אֶתְכֶם
הוֹצִיא
יְיָ
כִּי
וִידַעְתֶּם
מִצְרָיִם :וַאֲמַר מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן לְכָל בְּנֵי

מֵאֶרֶץ
יִשְרָאֵל

בְּרַמְשָׁא וְתִדְּעוּן אֲרֵי יְיָ אַפֵּיק יָתְכוֹן מֵאַרְעָא
דְמִצְרָיִם:
ז – וּבֹקֶר וּרְאִיתֶם אֶת כְּבוֹד יְיָ בְּשָׁמְעוֹ אֶת
תְּלֻנֹּתֵיכֶם עַל יְיָ וְנַחְנוּ מָה כִּי תַלִּינוּ עָלֵינוּ:
אֶת
בְּשָׁמְעוֹ
יְיָ
כְּבוֹד
אֶת
וּרְאִיתֶם
וּבֹקֶר
תַלִּינוּ
כִּי
מָה
וְנַחְנוּ
יְיָ
עַל
תְּלֻנֹּתֵיכֶם
עָלֵינוּ :וּבְצַפְרָא וְתֶחֱזוּן יָת יְקָרָא דַיְיָ כַּד
שְׁמִיעַ )קֳדָמוֹהִי( יָת תֻּרְעֲמוּתְכוֹן עַל מֵימְרָא דַיְיָ
וְנַחְנָא מָה אֲרֵי אַתְרַעַמְתּוּן עֲלָנָא:
ח – וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה בְּתֵת יְיָ לָכֶם בָּעֶרֶב בָּשָׂר
לֶאֱכֹל וְלֶחֶם בַּבֹּקֶר לִשְׂבֹּעַ בִּשְׁמֹעַ יְיָ אֶת
תְּלֻנֹּתֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם מַלִּינִם עָלָיו וְנַחְנוּ מָה

לֹא עָלֵינוּ תְּלֻנֹּתֵיכֶם כִּי עַל יְיָ :וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה
בְּתֵת יְיָ לָכֶם בָּעֶרֶב בָּשָׂר לֶאֱכֹל וְלֶחֶם בַּבֹּקֶר
לִשְׂבֹּעַ בִּשְׁמֹעַ יְיָ אֶת תְּלֻנֹּתֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם
מַלִּינִם עָלָיו וְנַחְנוּ מָה לֹא עָלֵינוּ תְּלֻנֹּתֵיכֶם
כִּי עַל יְיָ :וַאֲמַר מֹשֶׁה בִּדְיִתַּן יְיָ לְכוֹן
בְּרַמְשָׁא בִּסְרָא לְמֵיכַל וְלַחְמָא בְּצַפְרָא לְמִסְבַּע
בְּדִשְׁמִיעַן קֳדָם יְיָ יָת תֻּרְעֲמוּתְכוֹן דִּי אַתּוּן
עֲלָנָא
לָא
מָא
וְנַחְנָא
עֲלוֹהִי
מִתְרַעֲמִין
תֻּרְעֲמוּתְכוֹן אֶלָּהֵן עַל מֵימְרָא דַיְיָ:
ט – וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן אֱמֹר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי
אֵת
שָׁמַע
כִּי
יְיָ,
לִפְנֵי
קִרְבוּ
יִשְׂרָאֵל
תְּלֻנֹּתֵיכֶם :וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן אֱמֹר אֶל כָּל
עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל קִרְבוּ לִפְנֵי יְיָ ,כִּי שָׁמַע אֵת
אֱמַר
לְאַהֲרֹן
מֹשֶׁה
וַאֲמַר
תְּלֻנֹּתֵיכֶם:
כְּנִשְׁתָּא דִּבְנֵי יִשְרָאֵל קְרִיבוּ קֳדָם יְיָ

לְכָל
אֲרֵי

שְׁמִיעַן קֳדָמוֹהִי יָת תֻּרְעֲמוּתְכוֹן:
י – וַיְהִי כְּדַבֵּר אַהֲרֹן אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וַיִּפְנוּ אֶל הַמִּדְבָּר
בֶּעָנָן :וַיְהִי כְּדַבֵּר

וְהִנֵּה כְּבוֹד יְיָ נִרְאָה
אַהֲרֹן אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי

יִשְׂרָאֵל וַיִּפְנוּ אֶל הַמִּדְבָּר וְהִנֵּה כְּבוֹד יְיָ
נִרְאָה בֶּעָנָן :וַהֲוָה כַּד מַלִּיל אַהֲרֹן עִם כָּל
כְּנִשְׁתָּא דִבְנֵי יִשְרָאֵל וְאִתְפְּנִיּוּ
וְהָא יְקָרָא דַיְיָ אִתְגְּלִי בַּעֲנָנָא:

לְמַדְבְּרָא

יא – וַיְדַבֵּר יְיָ אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר :וַיְדַבֵּר יְיָ אֶל
מֹשֶׁה לֵּאמֹר :וּמַלִּיל יְיָ עִם מֹשֶׁה לְמֵימָר:
יב – שָׁמַעְתִּי אֶת תְּלוּנֹּת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דַּבֵּר
אֲלֵהֶם לֵאמֹר בֵּין הָעַרְבַּיִם תֹּאכְלוּ בָשָׂר וּבַבֹּקֶר
תִּשְׂבְּעוּ לָחֶם וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם:
שָׁמַעְתִּי אֶת תְּלוּנֹּת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דַּבֵּר אֲלֵהֶם
וּבַבֹּקֶר
בָשָׂר
תֹּאכְלוּ
הָעַרְבַּיִם
בֵּין
לֵאמֹר
יְיָ
אֲנִי
כִּי
וִידַעְתֶּם
לָחֶם
תִּשְׂבְּעוּ
אֱלֹהֵיכֶם :שְׁמִיעַ קֳדָמַי יָת תֻּרְעֲמַת בְּנֵי יִשְרָאֵל
מַלֵּיל עִמְּהוֹן לְמֵימַר בֵּין שִׁמְשַׁיָּא תֵּיכְלוּן
בִּסְרָא וּבְצַפְרָא תִּשְבְּעוּן לַחְמָא וְתִדְּעוּן אֲרֵי

אֲנָא יְיָ אֱלָהָכוֹן:
אֶת
וַתְּכַס
הַשְּׂלָו
וַתַּעַל
בָעֶרֶב
וַיְהִי
–
יג
סָבִיב
הַטָּל
שִׁכְבַת
הָיְתָה
וּבַבֹּקֶר
הַמַּחֲנֶה
לַמַּחֲנֶה :וַיְהִי בָעֶרֶב וַתַּעַל הַשְּׂלָו וַתְּכַס אֶת
סָבִיב
הַטָּל
שִׁכְבַת
הָיְתָה
וּבַבֹּקֶר
הַמַּחֲנֶה
לַמַּחֲנֶה :וַהֲוָה בְרַמְשָׁא וּסְלֵיקַת סְלָיו וַחֲפַת יָת
מַשְׁרִיתָא וּבְצַפְרָא הֲוַת נְחָתַת טַלָּא סְחוֹר סְחוֹר
לְמַשְׁרִיתָא:
יד – וַתַּעַל שִׁכְבַת הַטָּל וְהִנֵּה עַל פְּנֵי הַמִּדְבָּר
דַּק מְחֻסְפָּס דַּק כַּכְּפֹר עַל הָאָרֶץ :וַתַּעַל שִׁכְבַת
הַטָּל וְהִנֵּה עַל פְּנֵי הַמִּדְבָּר דַּק מְחֻסְפָּס דַּק
כַּכְּפֹר עַל הָאָרֶץ :וּסְלֵיקַת נְחָתַת טַלָּא וְהָא עַל
כְּגִיר
דַּעְדַּק
מְקַלַּף
דַּעְדַּק
מַדְבְּרָא
אַפֵּי
כִּגְלִידָא עַל אַרְעָא:
טו – וַיִּרְאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו
מָן הוּא כִּי לֹא יָדְעוּ מַה הוּא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם
הוּא הַלֶּחֶם אֲשֶׁר נָתַן יְיָ לָכֶם לְאָכְלָה :וַיִּרְאוּ
בְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו מָן הוּא כִּי
לֹא יָדְעוּ מַה הוּא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם הוּא הַלֶּחֶם
אֲשֶׁר נָתַן יְיָ לָכֶם לְאָכְלָה :וַחֲזוֹ בְנֵי יִשְרָאֵל
וַאֲמָרוּ גְּבַר לַאֲחוּהִי מַנָּא הוּא אֲרֵי לָא יְדָעוּ מָה
הוּא וַאֲמַר מֹשֶׁה לְהוֹן הוּא לַחְמָא דִּיהַב יְיָ לְכוֹן
לְמֵיכָל:
טז – זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה יְיָ לִקְטוּ מִמֶּנּוּ אִישׁ
לְפִי אָכְלוֹ עֹמֶר לַגֻּלְגֹּלֶת מִסְפַּר נַפְשֹׁתֵיכֶם אִישׁ
לַאֲשֶׁר בְּאָהֳלוֹ תִּקָּחוּ :זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה יְיָ
לִקְטוּ מִמֶּנּוּ אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ עֹמֶר לַגֻּלְגֹּלֶת
בְּאָהֳלוֹ
לַאֲשֶׁר
אִישׁ
נַפְשֹׁתֵיכֶם
מִסְפַּר
תִּקָּחוּ :דֵּין פִּתְגָּמָא דִּי פַקִּיד יְיָ לְקוּטוּ
מִנֵּיהּ גְּבַר לְפוּם מֵיכְלֵיהּ עֻמְרָא לְגֻלְגַּלְתָּא
בְמַשְׁכְּנֵיהּ
לְדִי
גְּבַר
נַפְשָׁתֵיכוֹן
מִנְיַן
תִּסְּבוּן:
יז

–

וַיַּעֲשׂוּ

כֵן

בְּנֵי

יִשְׂרָאֵל

וַיִּלְקְטוּ

הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט :וַיַּעֲשׂוּ כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וַיִּלְקְטוּ הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט :וַעֲבַדוּ כֵּין בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וּלְקַטוּ דְּאַסְגִּי וּדְאַזְעַר:
הַמַּרְבֶּה
הֶעְדִּיף
וְלֹא
בָעֹמֶר
וַיָּמֹדּוּ
–
יח
וְהַמַּמְעִיט לֹא הֶחְסִיר אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ לָקָטוּ:
וַיָּמֹדּוּ בָעֹמֶר וְלֹא הֶעְדִּיף הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט
לֹא הֶחְסִיר אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ לָקָטוּ :וּכְלוֹ בְעֻמְרָא
וְלָא אוֹתַר דְּאַסְגֵּי וּדְאַזְעֵר לָא חַסִּיר גְּבַר לְפוּם
מֵיכְלֵיהּ לְקָטוּ:
יט – וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם אִישׁ אַל יוֹתֵר מִמֶּנּוּ עַד
בֹּקֶר :וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם אִישׁ אַל יוֹתֵר מִמֶּנּוּ
עַד בֹּקֶר :וַאֲמַר מֹשֶׁה לְהוֹן אֱנַשׁ לָא יַשְׁאַר מִנֵּיהּ
עַד צַפְרָא:
כ – וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה וַיּוֹתִרוּ אֲנָשִׁים מִמֶּנּוּ
עַד בֹּקֶר וַיָּרֻם תּוֹלָעִים וַיִּבְאַשׁ וַיִּקְצֹף עֲלֵהֶם
מֹשֶׁה :וְלֹא שָׁמְעוּ
בֹּקֶר
עַד
מִמֶּנּוּ

אֶל מֹשֶׁה וַיּוֹתִרוּ אֲנָשִׁים
וַיִּבְאַשׁ
תּוֹלָעִים
וַיָּרֻם

וְלָא
מֹשֶׁה:
עֲלֵהֶם
וַיִּקְצֹף
מִנֵּיהּ
גֻבְרַיָּא
וְאַשְׁאָרוּ

מֹשֶׁה
מִן
קַבִּילוּ
וּרְחֵשׁ
צַפְרָא
עַד

רִיחֲשָׁא וּסְרִי וּרְגֵז עֲלֵיהוֹן מֹשֶׁה:
כא

–

וַיִּלְקְטוּ

אֹתוֹ

בַּבֹּקֶר

בַּבֹּקֶר

אִישׁ

כְּפִי

אָכְלוֹ וְחַם הַשֶּׁמֶשׁ וְנָמָס :וַיִּלְקְטוּ אֹתוֹ בַּבֹּקֶר
הַשֶּׁמֶשׁ
וְחַם
אָכְלוֹ
כְּפִי
אִישׁ
בַּבֹּקֶר
וְנָמָס :וּלְקָטוּ יָתֵיהּ בִּצְפַר בִּצְפָר גְּבַר לְפוּם
מֵיכְלֵיהּ וּמָה דְמִשְׁתָּאַר מִנֵּיהּ עַל אַפֵּי חַקְלָא
כַּד חֲמָא עֲלוֹהִי שִׁמְשָׁא פָּשָׁר:
כב – וַיְהִי בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי לָקְטוּ לֶחֶם מִשְׁנֶה
שְׁנֵי הָעֹמֶר לָאֶחָד וַיָּבֹאוּ כָּל נְשִׂיאֵי הָעֵדָה
וַיַּגִּידוּ לְמֹשֶׁה :וַיְהִי בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי לָקְטוּ
כָּל
וַיָּבֹאוּ
לָאֶחָד
הָעֹמֶר
שְׁנֵי
מִשְׁנֶה
לֶחֶם
נְשִׂיאֵי הָעֵדָה וַיַּגִּידוּ לְמֹשֶׁה :וַהֲוָה בְּיוֹמָא
שְׁתִיאָתָאָה לְקָטוּ לַחְמָא עַל חַד תְּרֵין תְּרֵין עֻמְרִין
לְחַד וְאֲתוֹ כָּל רַבְרְבֵי כְנִשְׁתָּא וְחַוִּיאוּ לְמֹשֶׁה:

כג – וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר יְיָ שַׁבָּתוֹן
שַׁבַּת קֹדֶשׁ לַיְיָ מָחָר אֵת אֲשֶׁר תֹּאפוּ אֵפוּ וְאֵת
אֲשֶׁר תְּבַשְּׁלוּ בַּשֵּׁלוּ וְאֵת כָּל הָעֹדֵף הַנִּיחוּ
לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד הַבֹּקֶר :וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם הוּא אֲשֶׁר
דִּבֶּר יְיָ שַׁבָּתוֹן שַׁבַּת קֹדֶשׁ לַיְיָ מָחָר אֵת אֲשֶׁר
תֹּאפוּ אֵפוּ וְאֵת אֲשֶׁר תְּבַשְּׁלוּ בַּשֵּׁלוּ וְאֵת כָּל
הָעֹדֵף הַנִּיחוּ לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד הַבֹּקֶר :וַאֲמַר
לְהוֹן הוּא דִּי מַלִּיל יְיָ שְׁבָתָא שְׁבַת קוּדְשָׁא קֳדָם
יְיָ מְחָר יָת דִּי אַתּוּן עֲתִידִין לְמֵפָא אֱפוֹ וְיָת דִּי
אַתּוּן עֲתִידִין לְבַשָּׁלָא בַּשִּׁילוּ וְיָת כָּל מוֹתָרָא
אַצְנָעוּ לְכוֹן לְמַטְּרַת עַד צַפְרָא:
כד – וַיַּנִּיחוּ אֹתוֹ עַד הַבֹּקֶר כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה
וְלֹא הִבְאִישׁ וְרִמָּה לֹא הָיְתָה בּוֹ :וַיַּנִּיחוּ אֹתוֹ
עַד הַבֹּקֶר כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה וְלֹא הִבְאִישׁ וְרִמָּה
לֹא הָיְתָה בּוֹ :וְאַצְנָעוּ יָתֵיהּ עַד צַפְרָא כְּמָא
דִּפַקִּיד מֹשֶׁה וְלָא סְרִי וְרִיחֲשָׁא לָא הֲוָה בֵיהּ:
כה – וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אִכְלֻהוּ הַיּוֹם כִּי שַׁבָּת הַיּוֹם
לַיְיָ הַיּוֹם לֹא תִמְצָאֻהוּ בַּשָּׂדֶה :וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה
אִכְלֻהוּ הַיּוֹם כִּי שַׁבָּת הַיּוֹם לַיְיָ הַיּוֹם לֹא
תִמְצָאֻהוּ בַּשָּׂדֶה :וַאֲמַר מֹשֶׁה אִכְלוּהִי יוֹמָא דֵין
אֲרֵי שַׁבְּתָא יוֹמָא דֵין קֳדָם יְיָ יוֹמָא דֵין לָא
תַשְׁכְּחֻנֵּיהּ בְּחַקְלָא:
כו

–

שֵׁשֶׁת

יָמִים

תִּלְקְטֻהוּ

וּבַיּוֹם

הַשְּׁבִיעִי

תִּלְקְטֻהוּ
יָמִים
שֵׁשֶׁת
בּוֹ:
יִהְיֶה
לֹא
שַׁבָּת
וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לֹא יִהְיֶה בּוֹ :שִׁתָּא
יוֹמִין תִּלְקְטֻנֵּיהּ וּבְיוֹמָא שְׁבִיעָאָה שַׁבְּתָא לָא
יְהֵי בֵיהּ:
כז – וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יָצְאוּ מִן הָעָם לִלְקֹט
וְלֹא מָצָאוּ :וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יָצְאוּ מִן הָעָם
לִלְקֹט וְלֹא מָצָאוּ :וַהֲוָה בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה נְפָקוּ
מִן עַמָּא לְמִלְקָט וְלָא אַשְׁכָּחוּ:
כח – וַיֹּאמֶר יְיָ אֶל מֹשֶׁה עַד אָנָה מֵאַנְתֶּם לִשְׁמֹר
מִצְוֹתַי וְתוֹרֹתָי :וַיֹּאמֶר יְיָ אֶל מֹשֶׁה עַד אָנָה

יְיָ
וַאֲמַר
וְתוֹרֹתָי:
מִצְוֹתַי
לִשְׁמֹר
מֵאַנְתֶּם
לְמֹשֶׁה עַד אֵימָתַי אַתּוּן מְסָרְבִין לְמִטַּר פִּקּוּדַי
וְאוֹרָיָתִי:
כט – רְאוּ כִּי יְיָ נָתַן לָכֶם הַשַּׁבָּת עַל כֵּן הוּא
נֹתֵן לָכֶם בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי לֶחֶם יוֹמָיִם שְׁבוּ אִישׁ
תַּחְתָּיו אַל יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹמוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי:
רְאוּ כִּי יְיָ נָתַן לָכֶם הַשַּׁבָּת עַל כֵּן הוּא נֹתֵן
לָכֶם בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי לֶחֶם יוֹמָיִם שְׁבוּ אִישׁ
בַּיּוֹם
מִמְּקֹמוֹ
אִישׁ
יֵצֵא
אַל
תַּחְתָּיו
הַשְּׁבִיעִי :חֲזוֹ אֲרֵי יְיָ יְהַב לְכוֹן שַׁבְּתָא עַל כֵּן
הוּא יָהֵב לְכוֹן בְּיוֹמָא שְׁתִיתָאָה לְחֵם תְּרֵין יוֹמִין
תִּיבוּ אֱנַשׁ תְּחוֹתוֹהִי לָא יִפּוֹק אֱנַשׁ מֵאַתְרֵיהּ
בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה:
ל – וַיִּשְׁבְּתוּ הָעָם בַּיּוֹם הַשְּׁבִעִי :וַיִּשְׁבְּתוּ
בְּיוֹמָא
עַמָּא
וְנָחוּ
הַשְּׁבִעִי:
בַּיּוֹם
הָעָם
שְׁבִיעָאָה:
לא

–

וַיִּקְרְאוּ

בֵית

יִשְׂרָאֵל

אֶת

שְׁמוֹ

מָן

וְהוּא

בִּדְבָשׁ:
כְּצַפִּיחִת
וְטַעְמוֹ
לָבָן
גַּד
כְּזֶרַע
וַיִּקְרְאוּ בֵית יִשְׂרָאֵל אֶת שְׁמוֹ מָן וְהוּא כְּזֶרַע
גַּד לָבָן וְטַעְמוֹ כְּצַפִּיחִת בִּדְבָשׁ :וּקְרוֹ בֵית
יִשְרָאֵל יָת שְׁמֵיהּ מָן וְהוּא כְּבַר זְרַע גַּדָּא חִוָּר
וְטַעֲמֵיהּ כְּאִסְקְרֵיטָוָן בִּדְבָשׁ:
לב – וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה יְיָ מְלֹא
הָעֹמֶר מִמֶּנּוּ לְמִשְׁמֶרֶת לְדֹרֹתֵיכֶם לְמַעַן יִרְאוּ
בַּמִּדְבָּר
אֶתְכֶם
הֶאֱכַלְתִּי
אֲשֶׁר
הַלֶּחֶם
אֶת
בְּהוֹצִיאִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם :וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה זֶה
מִמֶּנּוּ
הָעֹמֶר
מְלֹא
יְיָ
צִוָּה
אֲשֶׁר
הַדָּבָר
לְמִשְׁמֶרֶת לְדֹרֹתֵיכֶם לְמַעַן יִרְאוּ אֶת הַלֶּחֶם אֲשֶׁר
הֶאֱכַלְתִּי אֶתְכֶם בַּמִּדְבָּר בְּהוֹצִיאִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ
מִצְרָיִם :וַאֲמַר מֹשֶׁה דֵּין פִּתְגָּמָא דִּי פַקִּיד יְיָ
בְּדִיל
לְדָרֵיכוֹן
לְמַטְּרָא
מִנֵּיהּ
עֻמְרָא
מְלֵי
דְּיֶחֱזוּן יָת לַחְמָא דִּי אוֹכָלִית יָתְכוֹן בְּמַדְבְּרָא
בְּאַפָּקוּתִי יָתְכוֹן מֵאַרְעָא דְמִצְרָיִם:

לג – וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן קַח צִנְצֶנֶת אַחַת וְתֶן
שָׁמָּה מְלֹא הָעֹמֶר מָן וְהַנַּח אֹתוֹ לִפְנֵי יְיָ
לְמִשְׁמֶרֶת לְדֹרֹתֵיכֶם :וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן קַח
צִנְצֶנֶת אַחַת וְתֶן שָׁמָּה מְלֹא הָעֹמֶר מָן וְהַנַּח אֹתוֹ
מֹשֶׁה
וַאֲמַר
לְדֹרֹתֵיכֶם:
לְמִשְׁמֶרֶת
יְיָ
לִפְנֵי
לְאַהֲרֹן סַב צְלוֹחִית חֲדָא וְהַב תַּמָּן מְלֵי עֻמְרָא מָן
וְאַצְנַע יָתֵיהּ קֳדָם יְיָ לְמַטְרָא לְדָרֵיכוֹן:
לד – כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְיָ אֶל מֹשֶׁה וַיַּנִּיחֵהוּ אַהֲרֹן
לִפְנֵי הָעֵדֻת לְמִשְׁמָרֶת :כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְיָ אֶל מֹשֶׁה
וַיַּנִּיחֵהוּ אַהֲרֹן לִפְנֵי הָעֵדֻת לְמִשְׁמָרֶת :כְּמָא
קֳדָם
אַהֲרֹן
וְאַצְנְעֵיהּ
לְמֹשֶׁה
יְיָ
פַקִּיד
דִי
סַהֲדוּתָא לְמַטְּרָא:
לה – וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אָכְלוּ אֶת הַמָּן אַרְבָּעִים שָׁנָה
עַד בֹּאָם אֶל אֶרֶץ נוֹשָׁבֶת אֶת הַמָּן אָכְלוּ עַד בֹּאָם
אֶל קְצֵה אֶרֶץ כְּנָעַן :וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אָכְלוּ אֶת
הַמָּן אַרְבָּעִים שָׁנָה עַד בֹּאָם אֶל אֶרֶץ נוֹשָׁבֶת אֶת
הַמָּן אָכְלוּ עַד בֹּאָם אֶל קְצֵה אֶרֶץ כְּנָעַן :וּבְנֵי
יָת
אֲכָלוּ
יִשְרָאֵל
דְּמֵיתֵיהוֹן לְאַרְעָא

שְׁנִין
אַרְבְּעִין
מַנָּא
יָתְבָתָא יָת מַנָּא אֲכָלוּ

עַד
עַד

דְּאָתוֹ לִסְיָפֵי אַרְעָא דִכְנָעַן:
לו – וְהָעֹמֶר עֲשִׂרִית הָאֵיפָה הוּא :וְהָעֹמֶר עֲשִׂרִית
הָאֵיפָה הוּא :וְעֻמְרָא חַד מִן עַסְרָא בִּתְלָת סְאִין הוּא:
אַתָּה

הוּא

יְיָ

לְבַדֶּךָ

אַתָּה

עָשִׂיתָ

אֶת

הַשָּׁמַיִם

וּשְׁמֵי הַשָּׁמַיִם הָאָרֶץ וְכָל אֲשֶׁר עָלֶיהָ הַיַּמִים
וְכָל אֲשֶׁר בָּהֶם וְאַתָּה מְחַיֶּה אֶת כֻּלָּם וְאַתָּה
הוּא שֶׁעָשִׂיתָ נִסִּים וְנִפְלָאוֹת גְּדוֹלוֹת תָּמִיד עִם
אֲבוֹתֵינוּ גַּם בַּמִּדְבָּר הִמְטַרְתָּ לָהֶם לֶחֶם מִן
הַשָּׁמַיִם וּמִצּוּר הַחַלָּמִישׁ הוֹצֵאתָ לָהֶם מַיִם וְגַם
בָלְתָה
לא
שִׂמְלוֹתָם
צָרְכֵיהֶם
כָּל
לָהֶם
נָתַתָּ
וּבַחֲסָדֶיךָ
הָרַבִּים
בְּרַחֲמֶיךָ
כֵּן
מֵעֲלֵיהֶם
וּתְכַלְכְּלֵנוּ
וּתְפַרְנְסֵנוּ
תְּזוּנֵנוּ
הָעֲצוּמִים
וְתַסְפִּיק לָנוּ כָּל צָרְכֵנוּ וְצָרְכֵי עַמְּךָ בֵּית
יִשְׂרָאֵל הַמְרוּבִּים בְּמִלּוּי וּבְרֶוַח בְּלִי טֹרַח
וְעָמָל גָּדוֹל מִתַּחַת יָדְךָ הַנְּקִיָּה וְלֹא מִתַּחַת

יְדֵי בָשָׂר וָדָם :יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלהַי
וֵאלהֵי אֲבוֹתַי שֶׁתָּכִין לִי וּלְאַנְשֵׁי בֵיתִי כָּל
מַחֲסוֹרֵנוּ וְתַזְמִין לָנוּ כָּל צָרְכֵנוּ לְכָל יוֹם
וָיּוֹם מֵחַיֵּינוּ דֵי מַחֲסוֹרֵנוּ וּלְכָל שָׁעָה וְשָׁעָה
מִשָּׁעוֹתֵינוּ דֵי סִפּוּקֵנוּ וּלְכָל עֶצֶם מֵעֲצָמֵינוּ דֵי
מִחְיָתֵנוּ מִיָּדְךָ הַטוֹבָה וְהָרְחָבָה וְלֹא כְּמִעוּט
מִפְעָלֵינוּ וְקוֹצֶר חֲסָדֵינוּ וּמִזְעֵיר גְּמוּלוֹתֵינוּ
וְיִהְיוּ מְזוֹנוֹתַי וּמְזוֹנוֹת אַנְשֵׁי בֵיתִי וְזַרְעִי
וְזֶרַע זַרְעִי מְסוּרִים בְּיָדְךָ וְלֹא בְּיַד בָּשָׂר
וָדָם:

תפילה נפלאה על הפרנסה
אַתָּה הוּא יְהוָה לְבַדֶּךָ אַתָּה עָשִׂיתָ אֶת הַשָּׁמַיִם
וּשְׁמֵי הַשָּׁמַיִם הָאָרֶץ וְכָל אֲשֶׁר עָלֶיהָ הַיַּמִים
וְכָל אֲשֶׁר בָּהֶם וְאַתָּה מְחַיֶּה אֶת כֻּלָּם וְאַתָּה
הוּא שֶׁעָשִׂיתָ נִסִּים וְנִפְלָאוֹת גְּדוֹלוֹת תָּמִיד עִם
אֲבוֹתֵינוּ גַּם בַּמִּדְבָּר הִמְטַרְתָּ לָהֶם לֶחֶם מִן
הַשָּׁמַיִם וּמִצּוּר הַחַלָּמִישׁ הוֹצֵאתָ לָהֶם מַיִם וְגַם
בָלְתָה
לא
שִׂמְלוֹתָם
צָרְכֵיהֶם
כָּל
לָהֶם
נָתַתָּ
וּבַחֲסָדֶיךָ
הָרַבִּים
בְּרַחֲמֶיךָ
כֵּן
מֵעֲלֵיהֶם
וּתְכַלְכְּלֵנוּ
וּתְפַרְנְסֵנוּ
תְּזוּנֵנוּ
הָעֲצוּמִים
וְתַסְפִּיק לָנוּ כָּל צָרְכֵנוּ וְצָרְכֵי עַמְּךָ בֵּית
יִשְׂרָאֵל הַמְרוּבִּים בְּמִלּוּי וּבְרֶוַח בְּלִי טרַח
וְעָמָל גָּדוֹל מִתַּחַת יָדְךָ הַנְּקִיָּה וְלא מִתַּחַת
יְדֵי בָשָׂר וָדָם:
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְהוָה אֱלהַי וֵאלהֵי אֲבוֹתַי
מַחֲסוֹרֵנוּ
כָּל
בֵיתִי
וּלְאַנְשֵׁי
לִי
שֶׁתָּכִין
וְתַזְמִין לָנוּ כָּל צָרְכֵנוּ לְכָל יוֹם וָיּוֹם מֵחַיֵּינוּ
דֵי מַחֲסוֹרֵנוּ וּלְכָל שָׁעָה וְשָׁעָה מִשָּׁעוֹתֵינוּ דֵי
דֵי
מֵעֲצָמֵינוּ
עֶצֶם
וּלְכָל
סִפּוּקֵנוּ
מִיָּדְךָ הַטוֹבָה וְהָרְחָבָה וְלא כְּמִעוּט

מִחְיָתֵנוּ
מִפְעָלֵינוּ

וְיִהְיוּ
גְּמוּלוֹתֵינוּ
וּמִזְעֵיר
חֲסָדֵינוּ
וְקוֹצֶר
מְזוֹנוֹתַי וּמְזוֹנוֹת אַנְשֵׁי בֵיתִי וְזַרְעִי וְזֶרַע
זַרְעִי מְסוּרִים בְּיָדְךָ וְלא בְּיַד בָּשָׂר וָדָם:

אם בדעתכם לעסוק
הפסוקים הבאים:

במשא

ומתן

באותו

יום

אמרו

את

עֶזְרִי מֵעִם יְהוָה עשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ :הַשְׁלֵךְ עַל
יְהוָה יְהָבְךָ וְהוּא יְכַלְכְּלֶךָ :שְׁמָר תָּם וּרְאֵה
יָשָׁר כִּי אַחֲרִית לְאִישׁ שָׁלוֹם :בְּטַח בַּיהוָה וַעֲשֵׂה
טוֹב שְׁכָן אֶרֶץ וּרְעֵה אֱמוּנָה :הִנֵּה אֵל יְשׁוּעָתִי
אֶבְטַח וְלא אֶפְחָד :כִּי עָזִי וְזִמְרָת יָהּ יְהוָה וַיְהִי
לִי לִישׁוּעָה :רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם בְּדִבְרֵי קָדְשְׁךָ
יְסוֹבְבֶנּוּ.
חֶסֶד
בַּיהוָה
הַבּוֹטֵחַ
לֵאמר
כָּתוּב
וּכְתִיב .וְאַתָּה מְחַיֶּה אֶת כֻּלָּם .יְהוָה אֱלהִים אֱמֶת
תֵּן לִי בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדַי כִּי
בָטַחְתִּי בְךָ שֶׁעַל יְדֵי מְלַאכְתִּי וּמַשָּׂא וּמַתָּן
וַעֲסָקִים שֶׁלִּי תִּשְׁלַח לִי בְּרָכָה שֶׁאוּכַל לְפַרְנֵס
אֶת עַצְמִי וּבְנֵי בֵיתִי בְּנַחַת וְלא בְצַעַר בְּהֶתֵּר
וְלא בְאִסּוּר לְחַיִּים וּלְשָׁלוֹם וִיקוּיַם בִּי מִקְרָא
שֶׁכָּתוּב הַשְׁלֵךְ עַל יְהוָה יְהָבְךָ וְהוּא יְכַלְכְּלֶךָ
אָמֵן:
)*מאמר זה טעון גניזה במידה ואתם מדפיסים אותו(.

