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טעון גניזה
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כאן יאמר פרשת המן
משה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ חֶ ם ִמן הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ יָצָ א הָ ָעם וְ לָ ְקט ּו דְּ בַ ר יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)ד( וַ יּ ֶ
ְ
ְל ַמ ַען ֲאנ ּ ֶ
משה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ חֶ ם ִמן הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ יָצָ א הָ ָעם
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ַסנּ ּו הֲ יֵלֵ ך ְ ּבתוֹ ָר ִתי ִאם לֹא) :ד( וַ ּי ֶ

ֹשה הָ א ֲאנָא ָמחֵ ית ְלכוֹ ן לַ ְח ָמא ִמן ְׁש ַמ ָ ּיא וְ יִ ּ ְפקוּן
היֵלֵ ְך ְ ּבתוֹ ָר ִתי ִאם לֹא) :ד( וַ א ֲַמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
וְ לָ ְקט ּו דְּ בַ ר יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ ְל ַמ ַען ֲאנ ּ ֶַסנּ ּו ֲ
יה ְּב ִדיל דַּ ֲאנ ִַּסנּ וּן הַ יְ הָ כוּן ְּבאוֹ ַריְ ִתי ִאם לָ א:
ַע ּ ָמא וְ יִ ְל ְקטוּן ּ ִפ ְת ּ ַגם יוֹ ם ְּביוֹ ֵמ ּ

ֲשר יִ ְל ְקט ּו יוֹ ם יוֹ ם) :ה( וְ הָ יָה ַּביּוֹ ם
ֲשר י ִָביא ּו וְ הָ יָה ִמ ְׁשנֶה ַעל א ׁ ֶ
)ה( וְ הָ יָה ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי וְ הֵ ִכינ ּו אֵ ת א ׁ ֶ
ית ְ ּקנוּן יָת דְּ ַייְ תוּן וִ יהֵ י ַעל
יתאָ ה וִ ַ
ֲשר יִ ְל ְקט ּו יוֹ ם יוֹ ם) :ה( וִ יהֵ י ְּביוֹ ָמא ְׁש ִת ָ
ֲשר ָי ִביא ּו וְ הָ יָה ִמ ְׁשנֶה ַעל א ׁ ֶ
הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי וְ הֵ ִכינ ּו אֵ ת א ׁ ֶ
חַ ד ְּת ֵרין ַעל דְּ יִ ְל ְקטוּן יוֹ ם יוֹ ם:
)ו(

יד ְע ּ ֶתם ִּכי יְ הֹוָ ה הוֹ צִ יא אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
משה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֶע ֶרב וִ ַ
ֹאמר ׁ ֶ
וַ יּ ֶ

יד ְע ּ ֶתם ִּכי יְ הֹוָ ה הוֹ צִ יא אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
משה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֶע ֶרב וִ ַ
ֹאמר ׁ ֶ
וַ ּי ֶ

)ו(

ֹשה וְ אַ הֲ רֹן ְלכָ ל
)ו( וַ א ֲַמר מ ׁ ֶ

ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ַר ְמ ׁ ָשא וְ ִתדְּ עוּן א ֲֵרי יְ ָי אַ ּ ֵפיק י ְָתכוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:
)ז(

יתם אֶ ת ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה ְ ּב ׁ ָש ְמעוֹ אֶ ת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם ַעל יְ הֹוָ ה וְ נ ְַחנ ּו ָמה ִּכי ַת ִּלונ ּו } ַת ִ ּלינ ּו{ ָעלֵ ינ ּו:
ּובֹקֶ ר ו ְּר ִא ֶ

יתם אֶ ת ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה ְּב ׁ ָש ְמעוֹ אֶ ת ְּתלֻ נּ ֵֹתיכֶ ם ַעל יְ הֹוָ ה וְ נ ְַחנ ּו ָמה ִּכי ַת ִּלונ ּו } ַת ִ ּלינ ּו{ ָעלֵ ינ ּו:
)ז( ּובֹקֶ ר ו ְּר ִא ֶ

)ז( ו ְּבצַ ְפ ָרא

ימ ָרא ַדיְ ָי וְ נ ְַחנָא ָמה א ֲֵרי אַ ְת ַר ַע ְמ ּתוּן עֲ לָ נָא:
יע )ק ֳָדמוֹ ִהי( יָת ּ ֻת ְרעֲ מו ְּתכוֹ ן ַעל ֵמ ְ
וְ ֶתחֱזוּן יָת יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ַּכד ְׁש ִמ ַ

שר לֶ ֱאכֹל וְ לֶ חֶ ם ַּבבּ ֹקֶ ר ִלשְׂ בּ ֹ ַע ִ ּב ְׁשמ ַֹע יְ הֹוָ ה אֶ ת ְּתלֻ נּ ֵֹתיכֶ ם
משה ְ ּב ֵתת יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ָּב ֶע ֶרב ָּב ָ ׂ
ֹאמר ׁ ֶ
)ח( וַ יּ ֶ
משה ְּב ֵתת יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם
ֹאמר ׁ ֶ
ֲשר אַ ּ ֶתם ַמ ִ ּלינִ ם ָעלָ יו וְ נ ְַחנ ּו ָמה לֹא ָעלֵ ינ ּו ְתלֻ נּ ֵֹתיכֶ ם ִּכי ַעל יְ הֹוָ ה) :ח( וַ ּי ֶ
א ֶׁ
ֲשר אַ ּ ֶתם ַמ ִ ּלינִ ם ָעלָ יו וְ נ ְַחנ ּו ָמה לֹא ָעלֵ ינ ּו
שר לֶ ֱאכֹל וְ לֶ חֶ ם ַּבבּ ֹקֶ ר ִלשְׂ בּ ַֹע ִּב ְׁשמ ַֹע יְ הֹוָ ה אֶ ת ְּתלֻ נּ ֵֹתיכֶ ם א ׁ ֶ
ָּב ֶע ֶרב ָּב ָ ׂ
יען ק ֳָדם יְ ָי ָית
ֹשה ִּב ְדיִ ּ ַתן יְ ָי ְלכוֹ ן ְּב ַר ְמ ׁ ָשא ִּב ְס ָרא ְל ֵמיכַ ל וְ לַ ְח ָמא ְּבצַ ְפ ָרא ְל ִמ ְס ַּבע ְּב ִד ְׁש ִמ ַ
ֹתיכֶ ם ִּכי ַעל יְ הֹוָ ה) :ח( וַ א ֲַמר מ ׁ ֶ
ְתלֻ נּ ֵ
ימ ָרא ַדיְ ָי:
ּ ֻת ְרעֲ מו ְּתכוֹ ן דִּ י אַ ּתוּן ִמ ְת ַרעֲ ִמין עֲ לוֹ ִהי וְ נ ְַחנָא ָמא לָ א עֲ לָ נָא ּ ֻת ְרעֲ מו ְּתכוֹ ן אֶ ָּלהֵ ן ַעל ֵמ ְ

משה אֶ ל אַ ֲהרֹן ֱאמֹר אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִק ְרב ּו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִּכי ׁ ָש ַמע אֵ ת ְּתלֻ נּ ֵֹתיכֶ ם:
ֹאמר ׁ ֶ
)ט( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל אַ ֲהרֹן ֱאמֹר אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִק ְרב ּו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִּכי ׁ ָש ַמע אֵ ת ְּתלֻ נּ ֵֹתיכֶ ם:
ֹאמר ׁ ֶ
)ט( וַ ּי ֶ

ֹשה
)ט( וַ א ֲַמר מ ׁ ֶ

יען ֳק ָדמוֹ ִהי יָת ּ ֻת ְרעֲ מו ְּתכוֹ ן:
ְלאַ הֲ רֹן א ֱַמר ְלכָ ל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא דִּ ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְק ִריב ּו ֳק ָדם יְ ָי א ֲֵרי ְׁש ִמ ַ
) י(

וַ יְ ִהי ְּכ ַד ּ ֵבר אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּי ְפנ ּו אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר וְ ִה ּנֵה ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה נִ ְראָ ה ּ ֶב ָענָן:

וַ יְ ִהי ְּכ ַד ּ ֵבר אַ ֲהרֹן אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּי ְפנ ּו אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר וְ ִה ּנֵה ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה נִ ְראָ ה ּ ֶב ָענָן:

)י(

)י( וַ הֲ וָ ה ַּכד ַמ ִ ּליל אַ הֲ רֹן ִעם

ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִא ְת ּ ְפנִ ּי ּו ְל ַמ ְד ְּב ָרא וְ הָ א יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ִא ְת ְּג ִלי ַּבעֲ ָננָא:

משה ֵּלאמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :יא( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)יא( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
)יא( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

שר וּבַ בּ ֹקֶ ר ִּתשְׂ ְ ּבע ּו
ֹאכל ּו בָ ָ ׂ
)יב( ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֶ ת ְּתלוּנּ ֹת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל דַּ ּ ֵבר אֲלֵ הֶ ם לֵ אמֹר ּ ֵבין הָ ַע ְר ַּביִ ם ּת ְ
אלֹהֵ יכֶ ם) :יב( ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֶ ת ְּתלוּנּ ֹת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל דַּ ּ ֵבר ֲאלֵ הֶ ם לֵ אמֹר ּ ֵבין הָ ַע ְר ַּביִ ם
יד ְע ּ ֶתם ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱ
לָ חֶ ם וִ ַ
יע קֳ ָד ַמי יָת ּ ֻת ְרעֲ ַמת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַמ ּ ֵליל ִע ּ ְמהוֹ ן
אלֹהֵ יכֶ ם) :יב( ְׁש ִמ ַ
יד ְע ּ ֶתם ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱ
שר וּבַ בּ ֹקֶ ר ִּתשְׂ ְּבע ּו לָ חֶ ם וִ ַ
ֹאכל ּו בָ ָ ׂ
ּת ְ
יכלוּן ִּב ְס ָרא ו ְּבצַ ְפ ָרא ִּתשְׂ ְּבעוּן לַ ְח ָמא וְ ִתדְּ עוּן א ֲֵרי ֲאנָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן:
ימר ּ ֵבין ִׁש ְמ ׁ ַש ָ ּיא ּ ֵת ְ
ְל ֵמ ַ

חנֶה) :יג( וַ יְ ִהי
)יג( וַ יְ ִהי בָ ֶע ֶרב וַ ּ ַת ַעל הַ ּ ְשׂ לָ ו וַ ְּתכַ ס אֶ ת הַ ּ ַמ ֲחנֶה וּבַ בּ ֹקֶ ר הָ יְ ָתה ִׁש ְכבַ ת הַ ּ ָטל סָ ִביב לַ ּ ַמ ֲ
בָ ֶע ֶרב וַ ּ ַת ַעל הַ ּ ְשׂ לָ ו וַ ְּתכַ ס אֶ ת הַ ּ ַמ ֲחנֶה וּבַ בּ ֹקֶ ר הָ יְ ָתה ִׁש ְכבַ ת הַ ּ ָטל סָ ִביב לַ ּ ַמ ֲ
חנֶה) :יג( וַ הֲ וָ ה ְב ַר ְמ ׁ ָשא ו ְּסלֵ יקַ ת ְסלָ יו וַ חֲפַ ת ָית
יתא:
יתא ו ְּבצַ ְפ ָרא הֲ וַ ת נְ חָ ַתת ַט ָּלא ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְל ַמ ְׁש ִר ָ
ַמ ְׁש ִר ָ

)יד( וַ ּ ַת ַעל ִׁש ְכבַ ת הַ ּ ָטל וְ ִה ּנֵה ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ִמ ְד ָּבר דַּ ק ְמחֻ ְס ּ ָפס דַּ ק ּ ַכ ְּכפֹ ר ַעל הָ אָ ֶרץ) :יד( וַ ּ ַת ַעל ִׁש ְכבַ ת הַ ּ ָטל
וְ ִה ּנֵה ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ִמ ְד ָּבר דַּ ק ְמחֻ ְס ּ ָפס דַּ ק ּ ַכ ְּכפֹ ר ַעל הָ אָ ֶרץ) :יד( ו ְּסלֵ יקַ ת נְ חָ ַתת ַט ָּלא וְ הָ א ַעל אַ ּ ֵפי ַמ ְד ְּב ָרא דַּ ְעדַּ ק ְמקַ ַּלף דַּ ְעדַּ ק
ידא ַעל אַ ְר ָעא:
ְּכגִ יר ִּכגְ ִל ָ

משה אֲלֵ הֶ ם
ֹאמר ׁ ֶ
יש אֶ ל אָ ִחיו ָמן הוּא ִּכי לֹא י ְָדע ּו ַמה הוּא וַ יּ ֶ
ֹאמר ּו ִא ׁ
)טו( וַ ִּי ְרא ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ְ
יש אֶ ל אָ ִחיו ָמן הוּא ִּכי לֹא י ְָדע ּו
ֹאמר ּו ִא ׁ
ָתן יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ְלאָ ְכלָ ה) :טו( וַ ִּי ְרא ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ּי ְ
ֲשר נ ַ
הוּא הַ ֶּלחֶ ם א ׁ ֶ
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ֲשר נ ַָתן יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ְלאָ ְכלָ ה:
משה ֲאלֵ הֶ ם הוּא הַ ֶּלחֶ ם א ׁ ֶ
ֹאמר ׁ ֶ
ַמה הוּא וַ ּי ֶ

)טו( וַ חֲזוֹ ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ א ֲָמר ּו ְּגבַ ר לַ אֲחו ִּהי ַמ ּנָא הוּא

ֹשה ְלהוֹ ן הוּא לַ ְח ָמא דִּ יהַ ב יְ ָי ְלכוֹ ן ְל ֵמיכָ ל:
א ֲֵרי לָ א יְ ָדע ּו ָמה הוּא וַ א ֲַמר מ ׁ ֶ

יש
יש ְל ִפי אָ ְכלוֹ ע ֶֹמר לַ ּג ְֻלגּ ֹלֶ ת ִמ ְס ּ ַפר נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ִא ׁ
ֲשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה ִל ְקט ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ִא ׁ
)טז( ֶזה הַ דָּ בָ ר א ׁ ֶ
יש ְל ִפי אָ ְכלוֹ ע ֶֹמר לַ ּג ְֻלגּ ֹלֶ ת ִמ ְס ּ ַפר
ֲשר ְ ּבאָ הֳ לוֹ ִּת ָּקח ּו) :טז( זֶה הַ דָּ בָ ר ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה ִל ְקט ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ִא ׁ
לַ א ׁ ֶ
יש לַ אֲ ׁ ֶשר ְּבאָ ֳהלוֹ ִּת ָּקח ּו:
נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ִא ׁ

יה עֻ ְמ ָרא ְלג ְֻל ּ ַג ְל ּ ָתא ִמנְ ַין
ֵיה ְּגבַ ר ְלפוּם ֵמ ְ
יכלֵ ּ
)טז( דֵּ ין ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא דִּ י פַ ִ ּקיד יְ ָי ְלקוּט ּו ִמ ּנ ּ

ֵיה ִּת ְּסבוּן:
נ ְַפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן ְּגבַ ר ְל ִדי ְב ַמ ְׁש ְּכנ ּ

)יז( וַ יַּעֲ שׂ ּו כֵ ן ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּי ְל ְקט ּו הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה וְ הַ ּ ַמ ְמ ִעיט) :יז( וַ ּיַעֲ שׂ ּו כֵ ן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּי ְל ְקט ּו הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה וְ הַ ּ ַמ ְמ ִעיט:
)יז( וַ עֲ בָ ד ּו כֵ ן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּלקָ ט ּו דְּ אַ ְס ּ ֵגי ו ְּדאַ זְ ֵער:

יש ְל ִפי אָ ְכלוֹ לָ קָ ט ּו) :יח( וַ ָיּמֹדּ ּו בָ ע ֶֹמר
)יח( וַ ָיּמֹדּ ּו בָ ע ֶֹמר וְ לֹא הֶ ְעדִּ יף הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה וְ הַ ּ ַמ ְמ ִעיט לֹא הֶ ְח ִסיר ִא ׁ
יש ְל ִפי אָ ְכלוֹ לָ קָ ט ּו) :יח( ו ְּכלוֹ ְב ֻע ְמ ָרא וְ לָ א אוֹ ַתר דְּ אַ ְס ּ ֵגי ו ְּדאַ זְ ֵער לָ א חַ ִּסיר ְּגבַ ר
וְ לֹא הֶ ְעדִּ יף הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה וְ הַ ּ ַמ ְמ ִעיט לֹא הֶ ְח ִסיר ִא ׁ
יה ְלקָ ט ּו:
ְלפוּם ֵמ ְ
יכלֵ ּ

יש אַ ל יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעד
משה ֲאלֵ הֶ ם ִא ׁ
ֹאמר ׁ ֶ
יש אַ ל יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעד בּ ֹקֶ ר) :יט( וַ ּי ֶ
משה אֲלֵ הֶ ם ִא ׁ
ֹאמר ׁ ֶ
)יט( וַ יּ ֶ
ֵיה ַעד צַ ְפ ָרא:
בּ ֹקֶ ר) :יט( וַ א ֲַמר מ ׁ ֶ
ֹשה ְלהוֹ ן ֱאנ ַׁש לָ א י ְַׁשאַ ר ִמ ּנ ּ

משה:
משה וַ יּוֹ ִתר ּו ֲאנ ִָׁשים ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעד בּ ֹקֶ ר וַ יּ ָֻרם ּתוֹ לָ ִעים וַ ִּי ְבאַ ׁש וַ ִּי ְקצֹף עֲ לֵ הֶ ם ׁ ֶ
)כ( וְ לֹא ׁ ָש ְמע ּו אֶ ל ׁ ֶ
משה:
משה וַ יּוֹ ִתר ּו אֲ נ ִָׁשים ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעד בּ ֹקֶ ר וַ ּי ָֻרם ּתוֹ לָ ִעים וַ ִּי ְבאַ ׁש וַ ִּי ְקצֹף עֲ לֵ הֶ ם ׁ ֶ
וְ לֹא ׁ ָש ְמע ּו אֶ ל ׁ ֶ

)כ(

ֹשה
)כ( וְ לָ א קַ ִּביל ּו ִמן מ ׁ ֶ

ֹשה:
ֲשא ו ְּס ִרי ו ְּרגֵז עֲ לֵ יהוֹ ן מ ׁ ֶ
ֵיה ַעד צַ ְפ ָרא ו ְּרחֵ ׁש ִריח ׁ ָ
וְ אַ ְׁשאָ ר ּו ג ְֻב ַר ָ ּיא ִמ ּנ ּ

יש
ָמס) :כא( וַ ִּי ְל ְקט ּו אֹ תוֹ ַּבבּ ֹקֶ ר ַּבבּ ֹקֶ ר ִא ׁ
יש ְּכ ִפי אָ ְכלוֹ וְ חַ ם הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ נ ָ
)כא( וַ ִּי ְל ְקט ּו אֹ תוֹ ַּבבּ ֹקֶ ר ַּבבּ ֹקֶ ר ִא ׁ
ֵיה ַעל אַ ּ ֵפי חַ ְקלָ א ַּכד ֲח ָמא
יה ִּבצְ פַ ר ִּב ְצפָ ר ְּגבַ ר ְלפוּם ֵמ ְ
ְּכ ִפי אָ ְכלוֹ וְ חַ ם הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ נ ָ
יה ו ָּמה ְד ִמ ְׁש ּ ָתאַ ר ִמ ּנ ּ
יכלֵ ּ
ָמס) :כא( ו ְּלקָ ט ּו יָ ֵת ּ
עֲ לוֹ ִהי ִׁש ְמ ׁ ָשא ּ ָפ ׁ ָשר:
)כב(

משה:
וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי לָ ְקט ּו לֶ חֶ ם ִמ ְׁשנֶה ְׁשנֵי הָ ע ֶֹמר לָ אֶ חָ ד וַ ָיּבֹא ּו ָּכל נְ שִׂ יאֵ י הָ ֵע ָדה וַ יּ ִַּגיד ּו ְל ׁ ֶ

)כב( וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי לָ ְקט ּו לֶ חֶ ם ִמ ְׁשנֶה ְׁשנֵי הָ ע ֶֹמר לָ אֶ חָ ד וַ ָ ּיבֹא ּו ָּכל נְ שִׂ יאֵ י הָ ֵע ָדה וַ ּי ִַּגיד ּו ְלמ ׁ ֶשה:

)כב( וַ הֲ וָ ה ְּביוֹ ָמא

ֹשה:
ְׁש ִתיאָ ָתאָ ה ְלקָ ט ּו לַ ְח ָמא ַעל חַ ד ְּת ֵרין ְּת ֵרין ֻע ְמ ִרין ְלחַ ד וְ אֲתוֹ ָּכל ַר ְב ְרבֵ י ְכנִ ְׁש ּ ָתא וְ חַ ִּויא ּו ְלמ ׁ ֶ

ֲשר ּתֹאפ ּו אֵ פ ּו וְ אֵ ת
הוָ ה ָמחָ ר אֵ ת א ׁ ֶ
ֲשר דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה ׁ ַש ָּבתוֹ ן ׁ ַש ַּבת ק ֶֹד ׁש לַ י ֹ
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם הוּא א ׁ ֶ
)כג( וַ יּ ֶ
ֲשר דִּ ּ ֶבר
ֹאמר ֲאלֵ הֶ ם הוּא א ׁ ֶ
של ּו וְ אֵ ת ּ ָכל הָ ע ֵֹדף הַ ִּניח ּו לָ כֶ ם ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַעד הַ בּ ֹקֶ ר) :כג( וַ ּי ֶ
ֲשר ְּתבַ ּ ְׁשל ּו ַּב ּ ׁ ֵ
א ֶׁ
הוָ ה ָמחָ ר אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ּתֹאפ ּו אֵ פ ּו וְ אֵ ת ֲא ׁ ֶשר ְּתבַ ּ ְׁשל ּו ַּב ּ ׁ ֵשל ּו וְ אֵ ת ָּכל הָ ע ֵֹדף הַ ִּניח ּו לָ כֶ ם
יְ הֹוָ ה ׁ ַש ָּבתוֹ ן ׁ ַש ַּבת ק ֶֹד ׁש לַ י ֹ
מ ֶרת ַעד הַ בּ ֹקֶ ר) :כג( וַ א ֲַמר ְלהוֹ ן הוּא דִּ י ַמ ִ ּליל יְ ָי ְׁשבָ ָתא ְׁשבַ ת קו ְּד ׁ ָשא ֳק ָדם יְ ָי ְמחָ ר יָ ת דִּ י אַ ּתוּן עֲ ִת ִידין ְל ֵמפָ א אֱפוֹ וְ ָית דִּ י אַ ּתוּן
ְל ִמ ְׁש ֶ
עֲ ִת ִידין ְלבַ ּ ׁ ָשלָ א ַּב ּ ִׁשיל ּו וְ יָת ָּכל מוֹ ָת ָרא אַ צְ נָע ּו ְלכוֹ ן ְל ַמ ְּט ַרת ַעד צַ ְפ ָרא:

יש וְ ִר ּ ָמה לֹא הָ יְ ָתה בּ וֹ ) :כד( וַ ּי ִַּניח ּו אֹ תוֹ ַעד
משה וְ לֹא ִה ְב ִא ׁ
ֶׁ
ֲשר צִ ָ ּוה
)כד( וַ ַיּ ִּניח ּו אֹ תוֹ ַעד הַ בּ ֹקֶ ר ּ ַכא ׁ ֶ
משה וְ לֹא ִה ְב ִא ׁ
הַ בּ ֹקֶ ר ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ ָ ּוה ׁ ֶ
ֲשא
ֹשה וְ לָ א ְס ִרי וְ ִריח ׁ ָ
יה ַעד צַ ְפ ָרא ְּכ ָמא דִּ פַ ִ ּקיד מ ׁ ֶ
יש וְ ִר ּ ָמה לֹא הָ יְ ָתה בּ וֹ ) :כד( וְ אַ צְ נָע ּו י ֵ
ָת ּ
יה:
לָ א הֲ וָ ה בֵ ּ

משה
ֶׁ
ֹאמר
ש ָּבת הַ יּוֹ ם לַ יהֹוָ ה הַ יּוֹ ם לֹא ִת ְמצָ אֻ ה ּו ַּבשּׂ ָ ֶדה) :כה( וַ ּי ֶ
משה ִא ְכלֻ ה ּו הַ יּוֹ ם ִּכי ׁ ַ
ֶׁ
ֹאמר
)כה( וַ יּ ֶ
ֹשה ִא ְכלו ִּהי יוֹ ָמא ֵדין א ֲֵרי ׁ ַש ְּב ָתא יוֹ ָמא ֵדין ֳק ָדם
ש ָּבת הַ יּוֹ ם לַ יהֹוָ ה הַ יּוֹ ם לֹא ִת ְמצָ אֻ ה ּו ַּבשּׂ ָ ֶדה) :כה( וַ א ֲַמר מ ׁ ֶ
ִא ְכלֻ ה ּו הַ יּוֹ ם ִּכי ׁ ַ
ֵיה ְּבחַ ְקלָ א:
יְ ָי יוֹ ָמא ֵדין לָ א ַת ְׁש ְּכחֻ ּנ ּ

יעי
ש ָּבת לֹא יִ ְהיֶה בּ וֹ ) :כו( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ִּת ְל ְקטֻ ה ּו וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי ׁ ַ
)כו( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ִּת ְל ְקטֻ ה ּו וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יה:
ֵיה ו ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ַׁ
יעאָ ה ׁ ַש ְּב ָתא לָ א יְ הֵ י בֵ ּ
ש ָּבת לֹא יִ ְהיֶה בּ וֹ ) :כו( ִׁש ּ ָתא יוֹ ִמין ִּת ְל ְקטֻ ּנ ּ
יעי יָצְ א ּו ִמן הָ ָעם ִל ְלקֹט וְ לֹא
יעי יָצְ א ּו ִמן הָ ָעם ִל ְלקֹט וְ לֹא ָמצָ א ּו) :כז( וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
)כז( וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעאָ ה נְ פָ ק ּו ִמן ַע ּ ָמא ְל ִמ ְלקָ ט וְ לָ א אַ ְׁש ָּכח ּו:
ָמצָ א ּו) :כז( וַ הֲ וָ ה ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
משה ַעד אָ נָה
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ֹתי) :כח( וַ ּי ֶ
משה ַעד אָ נָה ֵמאַ נְ ּ ֶתם ִל ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ַתי וְ תוֹ ר ָ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)כח( וַ יּ ֶ
ימ ַתי אַ ּתוּן ְמסָ ְר ִבין ְל ִמ ּ ַטר ּ ִפקּ ו ַּדי וְ אוֹ ָרי ָָתי:
ֹשה ַעד אֵ ָ
ֹתי) :כח( וַ א ֲַמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ֵמאַ נְ ּ ֶתם ִל ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ַתי וְ תוֹ ר ָ
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יש ּ ַת ְח ּ ָתיו
)כט( ְרא ּו ִּכי יְ הֹוָ ה נ ַָתן לָ כֶ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ַעל ּ ֵכן הוּא נ ֵֹתן לָ כֶ ם ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי לֶ חֶ ם יוֹ ָמיִ ם ְׁשב ּו ִא ׁ
יעי) :כט( ְרא ּו ִּכי יְ הֹוָ ה נ ַָתן לָ כֶ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ַעל ּ ֵכן הוּא נ ֵֹתן לָ כֶ ם ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי
יש ִמ ּ ְמקֹמוֹ ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
אַ ל יֵצֵ א ִא ׁ
יעי) :כט( חֲזוֹ א ֲֵרי יְ ָי יְ הַ ב ְלכוֹ ן ׁ ַש ְּב ָתא ַעל ּ ֵכן הוּא יָהֵ ב ְלכוֹ ן
יש ִמ ּ ְמקֹמוֹ ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יש ּ ַת ְח ּ ָתיו אַ ל יֵצֵ א ִא ׁ
לֶ חֶ ם יוֹ ָמיִ ם ְׁשב ּו ִא ׁ
יעאָ ה:
יה ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ְּביוֹ ָמא ְׁש ִת ָ
יתאָ ה ְלחֵ ם ְּת ֵרין יוֹ ִמין ִּתיב ּו ֱאנ ַׁש ְּתחוֹ תוֹ ִהי לָ א יִ ּפוֹ ק ֱאנ ַׁש ֵמאַ ְת ֵר ּ

)ל( וַ יִ ְׁש ְ ּבת ּו הָ ָעם ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִעי) :ל( וַ יִ ְׁש ְּבת ּו הָ ָעם ַּביּוֹ ם

יעאָ ה:
הַ ּ ְׁש ִב ִעי) :ל( וְ נָח ּו ַע ּ ָמא ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ

יחת ִ ּב ְדבָ ׁש) :לא( וַ ִּי ְק ְרא ּו בֵ ית
)לא( וַ ִּי ְק ְרא ּו בֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ְׁשמוֹ ָמן וְ הוּא ְּכז ֶַרע ּ ַגד לָ בָ ן וְ ַט ְעמוֹ ְּכצַ ּ ִפ ִ
יה ָמן וְ הוּא ְּכבַ ר זְ ַרע ּ ַגדָּ א
יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ְׁשמוֹ ָמן וְ הוּא ְּכז ֶַרע ַּגד לָ בָ ן וְ ַט ְעמוֹ ְּכצַ ּ ִפ ִ
יחת ִ ּב ְדבָ ׁש) :לא( ו ְּקרוֹ בֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ְׁש ֵמ ּ
יטוָ ן ִּב ְדבָ ׁש:
יה ְּכ ִא ְס ְק ֵר ָ
ִח ָ ּור וְ ַטעֲ ֵמ ּ

ֲשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה ְמלֹא הָ ע ֶֹמר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְל ֹד ֹר ֵתיכֶ ם ְל ַמ ַען יִ ְרא ּו אֶ ת
משה זֶה הַ דָּ בָ ר א ׁ ֶ
ֹאמר ׁ ֶ
)לב( וַ יּ ֶ
משה זֶה הַ דָּ בָ ר ֲא ׁ ֶשר
ֹאמר ׁ ֶ
יאי אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :לב( וַ ּי ֶ
ֲשר הֶ אֱכַ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְ ּבהוֹ צִ ִ
הַ ֶּלחֶ ם א ׁ ֶ
יאי
צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה ְמלֹא הָ ע ֶֹמר ִמ ּ ֶמנּ ּו ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ְל ַמ ַען יִ ְרא ּו אֶ ת הַ ּ ֶלחֶ ם ֲא ׁ ֶשר הֶ אֱכַ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּבהוֹ צִ ִ
ֵיה ְל ַמ ְּט ָרא ְל ָד ֵריכוֹ ן ְּב ִדיל דְּ ֶיחֱזוּן יָת לַ ְח ָמא דִּ י אוֹ כָ ִלית
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :לב( וַ א ֲַמר מ ׁ ֶ
אֶ ְתכֶ ם ֵ
ֹשה דֵּ ין ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא דִּ י פַ ִ ּקיד יְ ָי ְמלֵ י עֻ ְמ ָרא ִמ ּנ ּ
י ְָתכוֹ ן ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְּבאַ ּ ָפקו ִּתי ָי ְתכוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:

משה אֶ ל אַ הֲ רֹן קַ ח צִ נְ צֶ נֶת אַ חַ ת וְ ֶתן ׁ ָש ּ ָמה ְמלֹא הָ ע ֶֹמר ָמן וְ הַ ּנַח אֹ תוֹ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
ֶׁ
ֹאמר
)לג( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל אַ ֲהרֹן קַ ח צִ נְ צֶ נֶת אַ חַ ת וְ ֶתן ׁ ָש ּ ָמה ְמלֹא הָ ע ֶֹמר ָמן וְ הַ ּנַח אֹ תוֹ ִל ְפנֵי
ֶׁ
ֹאמר
ֹתיכֶ ם) :לג( וַ ּי ֶ
ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְל ֹדר ֵ
יְ הֹוָ ה ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם:

יה ֳק ָדם יְ ָי ְל ַמ ְט ָרא ְל ָד ֵריכוֹ ן:
ֹשה ְלאַ הֲ רֹן ַסב צְ לוֹ ִחית ח ֲָדא וְ הַ ב ּ ַת ּ ָמן ְמלֵ י ֻע ְמ ָרא ָמן וְ אַ צְ נַע י ֵ
)לג( וַ א ֲַמר מ ׁ ֶ
ָת ּ

משה
ֲשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
משה וַ יּ ִַּניחֵ ה ּו אַ הֲ רֹן ִל ְפנֵי הָ ֵע ֻדת ְל ִמ ְׁש ָמ ֶרת) :לד( ַּכא ׁ ֶ
ֲשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)לד( ּ ַכא ׁ ֶ
יה אַ הֲ רֹן ֳק ָדם סַ הֲ דו ָּתא ְל ַמ ְּט ָרא:
וַ ּי ִַּניחֵ ה ּו אַ הֲ רֹן ִל ְפנֵי הָ ֵע ֻדת ְל ִמ ְׁש ָמ ֶרת) :לד( ְּכ ָמא ִדי פַ ִ ּקיד יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ֹשה וְ אַ צְ נְ ֵע ּ

)לה( ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אָ ְכל ּו אֶ ת הַ ּ ָמן אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ַעד בּ ֹאָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ נוֹ ׁ ָשבֶ ת אֶ ת הַ ּ ָמן אָ ְכל ּו ַעד בּ ֹאָ ם
אֶ ל ְקצֵ ה אֶ ֶרץ ְּכנ ַָען) :לה( ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אָ ְכל ּו אֶ ת הַ ּ ָמן אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ַעד בּ ֹאָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ נוֹ ׁ ָשבֶ ת אֶ ת הַ ּ ָמן אָ ְכל ּו
ַעד בּ ֹאָ ם אֶ ל ְקצֵ ה אֶ ֶרץ ְּכנ ַָען:

יתיהוֹ ן ְלאַ ְר ָעא יָ ְתבָ ָתא יָת ַמ ּנָא אֲ כָ ל ּו ַעד דְּ אָ תוֹ
)לה( ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֲאכָ ל ּו יָת ַמ ּנָא אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין ַעד דְּ ֵמ ֵ

ִל ְסיָ פֵ י אַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען:

ֹמר עֲ שִׂ ִרית הָ אֵ יפָ ה הוּא) :לו( וְ הָ ע ֶֹמר עֲ שִׂ ִרית הָ אֵ יפָ ה הוּא:
)לו( וְ הָ ע ֶ

ויהי רצון

)לו( וְ עֻ ְמ ָרא חַ ד ִמן ַע ְס ָרא ִּב ְתלָ ת ְס ִאין הוּא:

מלפניך יהו"ה אלוהינו ואלוהי אבותינו שתזמין פרנסת כל עמך בית ישראל

ופרנסתי ופרנסת אנשי ביתי בכללם בנחת ולא בצער .בכבוד ולא בביזוי .בהיתר ולא באיסור.
בירושלים ולא בחו"ל .כדי שנוכל לעבוד עבודתך .ללמוד וללמד תורתך הקדושה כמו שזנת
ופרנסת לאבותינו מן במדבר בארץ ציה וערבה:

אתה הוא

יהו"ה לבדך אתה עשית את השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר עליה הימים

וכל אשר בהם ואתה מחיה את כולם .ואתה שעשית נסים ונפלאות גדולות תמיד עם אבותינו.
גם במדבר המטרת להם לחם מן השמים ומצור החלמיש הוצאת להם מים וגם נתת להם לכל
צרכיהם .שמלותם לא בלתה מעליהם כן ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים תזוננו ותפרנסינו
ותכלכלנו ותספיק כל צרכינו וצרכי עמך בית ישראל המרובים במילוי ובריווח בלי טורח
ועמל גדול מתחת ידך הנקיה ולא מתחת ידי בשר ודם:
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יהי רצון

מלפניך יהו"ה אלהינו ואלוהי אבותינו שתכין לי ולאנשי ביתי כל מחסורינו

ולכל שעה ושעה משעותינו די סיפוקינו ולכל עצם מעצמנו די מחייתנו .כידך הטובה והרחבה
ולא כמיעוט מפעלינו וקצר חסדינו ומזעיר גמולותינו ויהיו מזונותי ומזונות אנשי ביתי וזרעי
וזרע זרעי מסורים בידך ולא בידי בשר ודם .אמן .נצח ,סלה ,ועד:
עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון:

ריבונו של עולם

תן לי פלוני ___________ בן __________

פרנסה בכבוד קודם שאצטרך לה באופן שאזכה לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד.
ולהיות כרצונך הטוב באמת כי אתה יודע כמה הפרנסה מבלבלת אותי ומונעת אותי ומחלשת
דעתי מלהתחזק בעבודתך:

ריבונו של עולם

ידעתי כי אני רחוק מפרנסה בכבוד מאוד מאוד כי פגמתי נגדך

מאוד הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי .אבל באתי לפניך מלא רחמים כעני בפתח .כדל
ואביון המחזיר על הפתחים פורס כפיו שואל ומבקש מתנת חינם ונדבת חסד שתחנני ברחמיך
הרבים לבד .ותזמין לי פרנסתי מן השמים ותתן לי כל צרכי וכל צרכי אנשי ביתי וכל הנלוים
אלינו קודם שנצטרף להם כי עינינו לך לבד תלויות עינינו לך לבד מצפות ומחכות:
ריבונו של עולם אנת הוא לעילה מן כל העילות והסיבות .ואתה יכול לסבב סיבות
לטובה ברחמיך הרבים באופן שיגיע לנו הפרנסה בנקל בלי שום בלבולים ובלי שום טרדות
ויגיעות ובלי שום סיבות על פי דרך הטבע רק שתזמין לנו ברחמיך הרבים הפרנסה בנקל
ובמהירות גדול ותהיה נמשכת הפרנסה אלינו לטובה בהרחבה גדולה ונזכה לברר הפרנסה
בקדושה גדולה שנזכה לאכול ולשתות בקדושה ובטהרה גדולה באופן שנזכה שתתברר
אכילתנו ושתייתנו .ויהיה נעשים מהם בירורים קדושים בבחינת קטורת עד שיהיו נעשים מהם
אמרי שפר שהם ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש ואלו האמרי שפר יעלו ויתחברו עם
המלך ויהיה נעשה מהם עטרה להמלך ונזכה לראות העטרה הזאת כמו שכתוב צאנה וראנה
בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו ביום שמחת לבו .ונזכה לראות
את המלך ביופיו כמו שכתוב מלך ביופיו תחזנה עיניך ואל תעכב פרנסותינו בשביל זה כי
אתה כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה כי אתה יכול לסבב סיבות לטובה באופן שתבוא לנו
הפרנסה במהירות גדול בלי שום עיכוב כלל ועם כל זה נזכה לראות המלך ביופיו בעטרה
שעיטרה לו אמו הנעשית מן האימרי שפר המתבררים על ידי הפרנסה והאכילה דקדושה
וקיים לנו מקרא שכתוב הגול משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים המשביע בטוב עדייך
תתחדש כנשר נעורייכי:
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אבינו שבשמים

עשה למענך ורחם עלינו ותסבב סיבות לטובה באופן שתגיע לנו

הפרנסה קודם שנצטרך לה ותזמין לנו כל צרכינו בכבוד ובנחת ובהיתר ובקדושה גדולה
ובהרחבה ונחת גדול ותצילנו מחובות והלוואות ותעזרנו לסלק מהרה כל החובות והלוואות
שאנו מחוייבים מכבר ותשמרנו מעתה מלבוא לידי חוב עוד לעולם כי אתה יודע שהחובות
והלאוות מבלבלים אותנו ממעט עבודתך שאנו מכינים עצמינו בכל עת להתחיל בעבודתך
באמת רחם עלינו אבינו אב הרחמן הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים ותן לי
ולכל חברינו וכל ישראל פרנסה בכבוד קודם שניצטרך לה באופן שלא ניצטרך להטריד
דעתינו בהפרנסה כלל .ואל תצריכנו לא לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם כי אם
לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד:

ונזכה לברר

הפרנסה בקדושה ובטהרה גדולה בבחינת קטורת המשמח את הלב ותביא

לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן וימלוך עלינו ועל כל ישראל ועל כל העולם כולו
ויקוים בנו מקרא שכתוב מלך ביופיו תחזינו עינך תראינו ארץ מרחקים במהרה בימינו אמן כן
יהי רצון:
אנא האל המכין פרנסה לכל בריה ומזמין מלבוש לכל נברא ושולח להם מחיה
שתכלכלני ותפרנסני לי ולכל אנשי ביתי ולכל ישראל פרנסה טובה של כבוד בנחת ולא
בצער בכבוד ואל בביזוי בהיתר ולא באיסור פרנסה שלא יהיה בה שום בושה וכלימה פרנסה
שלא תצרכנו בה לידי מתנות בשר ודם כי אם מידך המלאה והרחבה פרנסה שאוכל לעסוק
בה בתורתך הקדושה והטהורה והתמימה .ובגדי כבוד יהי לבושינו ביקר ולא בבושת פנים
והחיינו עם שאר צדיקי ישראל ביקר בלי בושה ולטובה יהיה חלקנו ולברכה והצלחה יהיה
עמלנו ולשלום יהיה אחריתנו וחוקותינו ותעזרנו בכל עניינינו ומעשה ידינו ותדריכנו להעלות
לי ולכל אשר לי לחיים טובים ארוכים ואזכה להיות מבני עליה ותרחם עלינו בכל מה שצריך
לרחם ותטיב מזלנו ומלא משאלות לבנו לטובה ותצילנו ותשמרנו ותוציאנו מאפלה לאורה
ותהיה מגן לי ולכל ישראל ולכל אשר לי ותצילנו מכל צרה וצוקה וצער בזאת השנה ובכל
שנה ושנה ובכל חודש וחודש ובכל שבוע ושבוע ובכל יום ויום ובכל רגע ורגע כי בידך
עיתותי הצילני מיד אויבי ומרודפי ותושיעני מכל צרה וצער ואל אטרד בטרדות העולם הזה
ותצילני מכל רע ומשיבוש הגיסות ומכל הפסד כי אם בשלום בהשקט והבטחה בתאוות לבי
בכח זה השם היוצא מפסוק "אני ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה" וכך הוא סידור.
)לכוון במחשבה ולא להוציא בפה(

אמ"י נצ"א כר"ע יי"ל אמ"ך.
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רה"ג דו"ם עא"ע מנ"ל ככ"ה
ותשמיענו בשורות טובות אמיתיות וכשרות ומה ששכחתי מתורתך הכל יהא נזכר לי
ותמחול ותסלח ותכפר לכל פשעי ועונותי וחטאתי שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך ואל
יהא בי שום חטא ועון ואל ישלוט בי יצר הרע ועין הרע לעולם ותצילני מכל גזלן וחמסן
ואלם ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא בעולם מבלבול עובדי כוכבים ומתוקף הגלות
ותבטל ממני כל גזרות קשות אשר עלי כתובות וחרותות ותשמחני לי ולכל אוהבי ותצילני
מכל חיות רעות ושדין ושדתין ופגעים רעים ומרעב ומכל צמאון מים ומדלות ועניות וחסרון
כיס ותתנני לאהבה לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי כי לך יהו"ה הוחלתי אתה
תענה יהו"ה אלהי כי בשמך בטחתי על כן קדש את שמך עלי עד כי יראו כל בשר כי שם
יהו"ה נקרא עלי וייראו ממני בזכות י"ג מדות שאינן חוזרות ריקם מלפניך שהם אלו:

יהו"ה יהו"ה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר
חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה:
יהי רצון

מלפניך יהו"ה אלוהינו ואלוהי אבותינו שתעלה תפילתי לפני כסא כבודך בעת

ובעונה הזאת ותערב עם צבאיך ותכלל עם תפלתם ולא יצר הרע ולא משטין הרע ישלוט בי
ולא מליץ רע כי אם מליץ יושר מגיד טוב ומעיד צדק ומזכיר זכות ואנצל מכל מום רע ומכל
פגע רע ומיצר הרע וממשחית ומכל בני אדם הרעים ומכל דברי תהפוכות ומשנאת חינם
ומכל דברים רעים וממעשים רעים ומכל שעות רעות ומכל גזרות קשות ורעות מהתרגשות
ויוצאות לעולם .יהו"ה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה .יהו"ה צבאות אשרי אדם
בוטח בך .יהו"ה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו .בך יהו"ה חסיתי אל אבושה לעולם:

יהי רצון

מלפניך יהו"ה אלוהינו ואלוהי אבותינו שתתן לי חן וחסד ורחמים ושלום

והרווחה והצלחה בכל דרכי וחן בעיניך ובעיני כל רואי ושומעי והבינני בינה כנחל שוטף
וכמעין המתגבר והאר עיני בתורתך וכל מה שאלמד לא אשכח ותן לי זיו והדר וחן וחסד
בדיבורי ובל מה שאדרוש ואפעל ולא אבוש משברי ולא אכלם מחקותי מחלקי ומעמלי ושכרי
וחבלי ואחיה לחיים טובים ותיקותי לאחרת טוב וחלקי לטובה ועמלי לברכה ותהי העונה
הזאת אשר אני מתפלל בה לפניך עת רצון ורחמים ועת בקשה ותענני ותשמע את תפילתי
ותאזין תחינתי ותקשיב בקשתי ככתוב ואני תפילתי לך יהו"ה עת רצון אלהים ברוב חסדך
ענני באמת ישעך:
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כל השמות המוזכרים בראשי תבות ובסוגריים לא להזכיר בפה רק במחשבה:

אנא באש גבורתך )אב"ג( :ידך תלהט צרי )ית"ץ(:
קדוש ראה עוני )קר"ע( :שגבני טהרני נא )ש"טן(:
נעימות גדולתך דרשתי )נג"ד( :יחוד כבוד שמך )יכ"ש(:
בצדקתך טהר רוחינו )בט"ר( :צדקתך תמהר גאולתינו )צת"ג(:
חסדך קדמתי ברוב )חק"ב( :טובך נשענתי עליך )טנ"ע(:
יוצרי גאולתך להר )יג"ל( :פי זכר קדושתיך )פז"ק(:
שועתי קבל ושמע )שק"ו( :צעקתי יושב תהלות )צי"ת(:
אנא נורא קדוש תתרבה מחילתך )אנקת"ם(:
פשעי סלחה תגלגל מדותיך )פסת"ם(:

פתחי סליחה פ

תח סלחה ישע מנתיך )פספס"ם(:

דרוש יודעי ויעודיך נהא סמוך יחד מתונתיך )דיונסי"ם(:
יחיד השקיפה והשב השב )יהו"ה(:
שכינתך דרשתי יהא )שד"י(:
כבודך ושמך זכרתי ובך )כוז"ו(:
בטחתי מרום וקדוש כי סבבוני זדים )במוכס"ז(:
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כתרוני והדריכוני זכרני והצילני )כוז"ו(:
אנא אביר יעקב אל אחד למען שמך המיוחד הזה שבו נודעת על ידי עבדיך הנביאים יחד
לפניך לבי ליראה את שמך למען לא אחטא לך .אתה הוא ששמעת נאקת תם ושמרת אותו
מכל היזק ונזק .והתרת פיסת ידך לתת לו מזונותיו .ונתת לו מלבושים כפי ידך הטובה
ועשית עם ישראל נסים ונפלאות ולכן באתי לבקש ממך שתשמע תפילתי ותאזין תחינתי
ותקשיב שוועתי .ותתיר פיסת ידך להיות מזונותי ומזונות אנשי ביתי מזומנים לפני קודם
שאצטרך להם ותשמרני היום ובכל יום ויום מכל דבר רע ומכל פגע רע ומכל רעה ומליסטים
ואויבים ושונאים ומחיות רעות ומכל חולאים רעים ותשמע צעקתי ותפילתי ותזמין פרנסתי
לפני קודם שאצטרך להם ומלבושים כפי ידך הטובה ותעשה עמי ניסים לטובה בכל עת ובכל
רגע ובכל עונה למענך ולמען כסא כבודך ותגדיל שמי עד עולם וחנני ושמע תפילתי כי אתה
שומע תפלת כל פה ברוך אתה שומע תפילה:

)יכוון במחשבה ולא יוציא בפה( רח"ש תמי"ף.
יכון במחשבה ולא בפה בשם קדוש זה המסוגל שישמע תפילתו ארארית"א:

תמורתו אָ חד )ארארית''א(:
ְאחד ֵראש אחדותו ִראש יחוד ְ
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