
 

א



 

ב

  

  :קודם פרשת המן יאמר זה
 

ית  ך בֵּ ְרָנָסה ְלָכל ַעּמְ ַתְזִמין ּפַ ָפֶניך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ׁשֶ ְָיִהי ָרצֹון ִמלְּ ָּ ּ ּ
ְכָלָלם י ֵביִתי בִּ ָרֵאל וַפְרָנָסִתי וַפְרָנַסת ַאְנׁשֵ ִּיׂשְ ָכבֹוד . ּ ַצַער בְּ ַנַחת ְוֹלא בְּ בְּ

ֶהֵת ִבּזוי בְּ ְּוֹלא בְּ ֶתך ּ ּנוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדֶתך ְוִלְלמֹוד תֹוָר ֵדי ׁשֶ ִאּסור ּכְ ָר ְוֹלא בְּ ָּ ּ ּ  

ֶאֶרץ ִצָיה ַוֲעָרָבה                      ר בְּ ְדבָּ ּמִ ַזְנָת ַלֲאבֹוֵתינו ָמן בַּ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ּ:  
  

ָמִים ְוָיָצ ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשָ א ָהָעם ַּוֹיאֶמר ְיָי ֶאל מׁשֶ

תֹוָרִתי ִאם ֹלא נו ֲהֵיֵלך ּבְ יֹומֹו ְלַמַען ֲאַנּסֶ ְְוָלְקטו ְדַבר יֹום ּבְ ּ ּ  ָיר ְיַמֲאַו :ּ

יל ִד ּבְיּהֵמיֹום ּבְם יֹוַגְתן ּפִטּוְקְלִיא ְוָמן ַעקּוְפִיא ְוָיַמן ׁשְא ִמָמְחן ַלֹוכית ְלֵחא ָמָנא ֲאה ָהׁשֶֹמְל

ר ָיִביאו  :ם ָלאי ִאיִתְיַראֹון ּבְכּוָהְין ַהנּוִסַנֲאַד י ְוֵהִכינו ֵאת ֲאׁשֶ ׁשִ יֹום ַהׁשִ ְּוָהָיה ּבַ ּ ּ ּ ּ

ר ִיְלְקטו יֹום יֹום ֶנה ַעל ֲאׁשֶ י יֵהן ִותּוְיַית ְדן ָינּוְקיַתה ִוָאיָתִתא ׁשְָמיֹוי ּבְיֵהִו :ְּוָהָיה ִמׁשְ

ה ְוַאֲהֹרן ֶא :םם יֹון יֹוטּוְקְלִיל ְדין ַעֵרד ּתְל ַחַע ָרֵאל ֶעֶרב ַּוֹיאֶמר מׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ל ּכָ

י ְיָי הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים י ֵנל ּבְָכן ְלֹרֲהַאה ְוׁשֶר ֹמַמֲאַו :ִּויַדְעֶתם ּכִ

בֹוד  :םִיָרְצִמא ְדָעְרַאן ֵמכֹוְתיק ָיּפֵ ַאָיי ְיֵרן ֲאעּוְדִתא ְוׁשְָמל ַרֵאָרׂשְִי ּוֹבֶקר וְרִאיֶתם ֶאת ּכְ ּ

ְמעֹו  ׁשָ י ַתִלינו ָעֵלינוְיָי ּבְ ֵּאת ְתֻלֹנֵתיֶכם ַעל ְיָי ְוַנְחנו ָמה ּכִ ּ ּ א ָרְפַצְבּו :ּ

ן ּומּתַעַרְתי ַאֵרה ֲאא ָמָנְחַנ ְוָיְיֵמיְמָרא ַדל ן ַעכֹוְתּומֲעוְרת ּתֻי ָיִהמֹוָד ֳקיַעִמד ׁשְּ ַכָיְיא ַדָרָקת ְין ָיזּוֱחֶתְו

ֶע :אָנָלֲע ֵתת ְיָי ָלֶכם ּבָ ה ּבְ ֶקר ַוֹיאֶמר מׁשֶ ּבֹ ר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם ּבַ ׂשָ ֶרב ּבָ

ר ַאֶתם ַמִליִנם ָעָליו ְוַנְחנו ָמה ֹלא  ֵתיֶכם ֲאׁשֶ ֹמַע ְיָי ֶאת ְתֻלּנֹ ׁשְ ַע ּבִ ּבֹ ִּלׂשְ ּ ּ

י ַעל ְיָי ֵתיֶכם ּכִ א ָמְחַלל ְויַכֵמא ְלָריׂשְא ּבִׁשְָמַרן ּבְכֹו ְלָין ְיּתִֵיְדה ּבִׁשֶר ֹמַמֲאַו :ָּעֵלינו ְתֻלּנֹ

ִדע ּבַׂשְִמא ְלָרְפַצּבְ א ָנָלא ֲעה ָלא ָמָנְחַני ְוִהלֹוין ֲעִמֲעַרְתן ִמּוּתי ַאן ִדכֹוְתּומֲעְרּות ּתֻ ָיָים ְיָד ֳקיַעִמׁשְּבְ

ל ֲעַדת  :ָיְיא ַדָריְמל ֵמן ַעֵהָלן ֶאכֹוְתּומֲעְרּתֻ ה ֶאל ַאֲהֹרן ֱאֹמר ֶאל ּכָ ַּוֹיאֶמר מׁשֶ

ָרֵאל ִקְרבו ִלְפֵני ְי ֵני ִיׂשְ ֵתיֶכםּּבְ ַמע ֶאת ְתֻלּנֹ י ׁשָ ר ַמן ֱאֹרֲהַאה ְלׁשֶר ֹמַמֲאַו :ָּי ּכִ

ָרֵאל ְקִיי ֵנְבא ִדּתָׁשְִנּל ְכָכְל ר  :ןכֹוְתּומֲעְרת ּתֻי ָיִהמֹוָד ֳקןיַעִמי ׁשְֵרם ְיָי ֲאָד ֳקיבּוִרׂשְ ַדּבֵ ַוְיִהי ּכְ

ְדּבָ ָרֵאל ַוִיְפנו ֶאל ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ בֹוד ְיָי ַּאֲהֹרן ֶאל ּכָ ה ּכְ ר ְוִהּנֵ

ָעָנן א ָרָקא ְיָהא ְוָרּבְְדַמ ְליּוִנּפְְתִאל ְוֵאָרׂשְי ִיֵנְבא ִדּתָׁשְִנּל ְכּם ָכיל ַאֲהֹרן ִעִלד ַמּה ַכָוֲהַו :ִנְרָאה ּבֶ



 

ג

ה ֵלאֹמר :אָנָנֲעי ּבִַלְגְתְיָי ִאַד ר ְיָי ֶאל מׁשֶ ה ְליל ְיָי ִעֵלַמּו :ַוְיַדּבֵ ַמ :ריָמֵמם ֹמׁשֶ ְּעִתי ׁשָ

ִים ֹתאְכלו  ין ָהַעְרּבַ ר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר ּבֵ ָרֵאל ַדּבֵ ֵני ִיׂשְ ת ּבְ ֶּאת ְתלוּנֹ ּ ּ ּ ּ

י ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם עו ָלֶחם ִויַדְעֶתם ּכִ ּבְ ֶקר ִתׂשְ ר וַבּבֹ ָּבׂשָ ּ ּ ת י ָיַמָד ֳקיַעִמׁשְ :ּ

ָרֵאל ַמִיי ֵנת ּבְַמֲעְרּת א ָמְחן ַלעּוּבְׂשְא ּתִָרְפַצְבא ּוָרְסן ּבִלּויְכא ּתֵָיׁשְַמין ׁשִר ּבֵיַמֵמן ְלהֹוְמיל ִעֵלׂשְ

ֲחֶנה  :ןכֹוָהָלא ְיָי ֱאָני ֲאֵרן ֲאעּוְדִתְו ָלו ַוְתַכס ֶאת ַהּמַ ַּוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַתַעל ַהׂשְ ּ ּ

ֲחֶנה ְכַבת ַהָטל ָסִביב ַלּמַ ֶקר ָהְיָתה ׁשִ ּוַבּבֹ ת ת ָיַפֲחיו ַוָלְסת יַקֵלְסא ּוׁשְָמַרה ּבְָוֲהַו :ּ

ְכַבת ַהָטל ְוִהֵנה  :איָתִרׁשְַמר ְלחֹור ְסחֹוא ְסָלת ַטַתָח ְנתַוא ֲהָרְפַצְבא ּויָתִרׁשְַמ ַּוַתַעל ׁשִ ּ

ֹפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ס ַדק ּכַ ר ַדק ְמֻחְסּפָ ְדּבָ ֵני ַהּמִ ַּעל ּפְ א ָהא ְוָלת ַטַתָחת ְניַקֵלְסּו :ּ

ָרֵאל  :אָעְרל ַאא ַעיָדִלְגּיר ִכִגּ ְכקַדְעף ַדַלַקק ְמַדְעא ַדָרּבְְדי ַמּפֵל ַאַע ַּוִיְראו ְבֵני ִיׂשְ ּ

ה  י ֹלא ָיְדעו ַמה הוא ַוֹיאֶמר מׁשֶ ַּויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הוא ּכִ ּּ ּ ּ ּ

ר ָנַתן ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה ֶחם ֲאׁשֶ ָרֵאל ַוֵנ ּבְזֹוֲחַו :ֲּאֵליֶהם הוא ַהּלֶ ר ַב ְגרּוָמֲאי ִיׂשְ

ה ְלַמֲאא ַוה הּו ָמעּוָדא ְיי ָלֵרא ֲאא הּוָני ַמִהחּוֲאַל ֶזה  :ליַכֵמן ְלכֹוב ְיָי ְלַה ְייא ִדָמְחא ַלן הּוהֹור ֹמׁשֶ

ר  ֶלת ִמְסּפַ ְלּגֹ נו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו עֹוֶמר ַלּגֻ ר ִצָוה ְיָי ִלְקטו ִמּמֶ ַּהָדָבר ֲאׁשֶ ּ ּ

חו ָאֳהלֹו ִתּקָ ר ּבְ ַּנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאׁשֶ ר ַבה ְגֵנ ִמטּוקּויד ְיָי ְלֵקי ַפא ִדָמָגְתּפִין ֵד :ּ

ֵני  :ןבּוְס ּתִיּהֵנְּכׁשְַמי ְבִדר ְלַבן ְגיכֹוֵתׁשְָפן ַנַיְנא ִמּתְָלַגְלֻגא ְלָרְמיה ֻעֵליְכם ֵמפּוְל ַּוַיֲעׂשו ֵכן ּבְ ּ

ְמִעיט ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ָרֵאל ַוִיְלְקטו ַהּמַ ִּיׂשְ ָרֵאל ֵנן ּבְ ֵכדּוָבַעַו :ּ  :רֵעְזַאְדי ּוֵגְסַא ְדטּוָקְלּוי ִיׂשְ

ְמִעיט ֹלא ֶהֱחִסיר ִאיׁש ְלִפי  ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ַּוָיֹמדו ָבֹעֶמר ְוֹלא ֶהְעִדיף ַהּמַ ּ ּ

 :טּוָקיה ְלֵליְכם ֵמפּור ְלַבר ְגיִסא ַחר ָלֵעְזַאְדי ּוֵגְסַאר ְדַתא אֹוָלא ְוָרְמעּו ְבלֹוְכּו :ָּאְכלֹו ָלָקטו

ה ֲאֵלֶהם ֶקרַּויֹאֶמר מׁשֶ ּנו ַעד ּבֹ ה ְלַמֲאַו :ּ ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמּמֶ א  ָלׁשַנן ֱאהֹור ֹמׁשֶ

ֶקר  :אָרְפד ַצ ַעיּהֵנר ִמַאׁשְַי ּנו ַעד ּבֹ ים ִמּמֶ ה ַויֹוִתרו ֲאָנׁשִ ְמעו ֶאל מׁשֶ ְּולֹא ׁשָ ּ ּּ

ה ַּוָיֻרם תֹוָלִעים ַוִיְבַאׁש ַוִיְקֹצף ֲעֵלֶהם מׁשֶ ּ ה  ִמילּוּבִא ַקָלְו :ּּ א ָיַרְב ֻגרּוָאׁשְַאְון ֹמׁשֶ

היהֹוֵלז ֲעַגְרי ּוִרְסא ּוׁשָיֲח ִרׁשֵחְרא ּוָרְפד ַצה ַעֵנִמ ֶקר  :ן ֹמׁשֶ ּבֹ ֶקר ּבַ ּבֹ ַּוִיְלְקטו ֹאתֹו ּבַ

ֶמׁש ְוָנָמס ִפי ָאְכלֹו ְוַחם ַהׁשֶ ה ָמ ּוּהֵליְכם ֵמפּוְלר ַבר ְגָפְצר ּבִַפְצ ּבִּהֵת ָיטּוָקְלּו :ִּאיׁש ּכְ

י ָלְקטו  :רׁשָא ּפָׁשְָמי ׁשִִהלֹוא ֲעָמד ֲחּא ַכָלְקי ַחּפֵל ַא ַעּהֵנר ִמַאּתָׁשְִמְד ׁשִ יֹום ַהׁשִ ַּוְיִהי ּבַ ּ ּ ּ



 

ד

ה ידו ְלמׁשֶ יֵאי ָהֵעָדה ַוַיּגִ ל ְנׂשִ ֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד ַוָיֹבאו ּכָ ֶנה ׁשְ ֶּלֶחם ִמׁשְ ּ ּ: 

א ּתָׁשְִני ְכֵבְרְבל ַרּ ָכתֹוֲאד ַוָחין ְלִרְמין ֻעֵרין ּתְֵרד ּתְל ַחא ַעָמְח ַלטּוָקה ְלָאיָתִתא ׁשְָמיֹוה ּבְָוֲהַו

היאּוִוַחְו ת ֹקֶדׁש ַלְיָי  : לֹמׁשֶ ּבַ תֹון ׁשַ ּבָ ר ְיָי ׁשַ ר ִדּבֶ ַּויֹאֶמר ֲאֵלֶהם הוא ֲאׁשֶ ּ ּ

ל ָהֹעֵדף  לו ְוֵאת ּכָ ׁשֵ לו ּבַ ר ְתַבׁשְ ר ֹתאפו ֵאפו ְוֵאת ֲאׁשֶ ָּמָחר ֵאת ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֶקרַּהִניחו ָלֶכ ֶמֶרת ַעד ַהּבֹ א ׁשְָדת קּוַבא ׁשְָתָביל ְיָי ׁשְִלי ַמא ִדן הּוהֹור ְלַמֲאַו :ם ְלִמׁשְ

א ָרָתל מֹוּת ָכָי ְוילּוׁשִא ּבַָלׁשַָבין ְליִדִתן ֲעּוּתי ֲאת ִדָי ְופֹוא ֲאָפֵמין ְליִדִתן ֲעּוּתי ַאת ִדר ָיָחם ְיָי ְמָדֳק

ה ְוֹלא  :אָרְפד ַצא ַעָרָטַמן ְלכֹו ְלעּוָנְצַא ר ִצָוה מׁשֶ ֲאׁשֶ ֶקר ּכַ ַּוַיִניחו ֹאתֹו ַעד ַהּבֹ ּ ּ

ה לֹא ָהְיָתה ּבֹו ה ְוִקַפא ְדָמּא ְכָרְפד ַצ ַעּהֵת ָיעּוָנְצַאְו :ִהְבִאיׁש ְוִרּמָ י ִרא ְסָליד ֹמׁשֶ

ת ַהיֹום ַלְיָי ַה :ּהה ֵבָוא ֲהא ָלׁשָיֲחִרְו ּבָ י ׁשַ ה ִאְכֻלהו ַהיֹום ּכִ ַּוֹיאֶמר מׁשֶ ּיֹום ּּ

ֶדה ׂשָ ה ִאַמֲאַו :ּלֹא ִתְמָצֻאהו ּבַ א ָמם ְיָי יֹוָדין ֳקא ֵדָמא יֹוָתּבְי ׁשֵַרין ֲאא ֵדָמי יֹוִהלּוְכר ֹמׁשֶ

ת לֹא  :אָלְקַחיה ּבְֵנֻחְּכׁשְא ַתין ָלֵד ּבָ ִביִעי ׁשַ ת ָיִמים ִתְלְקֻטהו וַביֹום ַהׁשְ ׁשֶ ּׁשֵ ּ ּ ּּ

יֹום  :ּהא ֵבֵהא ְיא ָלָתּבְה ׁשַָאיָעִבא ׁשְָמיֹוְבה ּוֵנֻטְקְלין ּתִִמא יֹוּתָׁשִ :ִיְהֶיה ּבֹו ַּוְיִהי ּבַ

ִביִעי ָיְצאו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְולֹא ָמָצאו ַּהׁשְ ּ א ָמן ַע ִמקּוָפה ְנָאיָעִבא ׁשְָמיֹוה ּבְָוֲהַו :ּ

ֹמר  :חּוָּכׁשְא ַאָלט ְוָקְלִמְל ה ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶתם ִלׁשְ ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאל מׁשֶ ִמְצֹוַתי ּ

ה ַער ְיָי ְלַמֲאַו :ְותֹוֹרָתי י ְיָי  :יֵתָיָראֹוי ְוַדקּור ּפִיַטִמין ְלִבְרָסן ְמּוּתי ַאַתיָמד ֵאֹמׁשֶ ְּראו ּכִ

בו  י ֶלֶחם יֹוָמִים ׁשְ ׁשִ יֹום ַהׁשִ ן הוא ֹנֵתן ָלֶכם ּבַ ת ַעל ּכֵ ּבָ ָּנַתן ָלֶכם ַהׁשַ ּ ּ ּּ

ֹק ִּאיׁש ַתְחָתיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ִביִעיּ יֹום ַהׁשְ ּמֹו ּבַ ן כֹוב ְלַהי ְיָי ְיֵר ֲאזֹוֲח :ּ

 ׁשַנק ֲאפֹוא ִיי ָלִהתֹוחֹו ּתְׁשַנ ֲאיבּוין ּתִִמין יֹוֵרם ּתְֵחה ְלָאיָתִתא ׁשְָמיֹון ּבְכֹוב ְלֵהא ָין הּוּל ֵכא ַעָתּבְׁש

ִביִע :הָאיָעִבא ׁשְָמיֹו ּבְיּהֵרְתַאֵמ יֹום ַהׁשְ תו ָהָעם ּבַ ּבְ  :הָאיָעִבא ׁשְָמיֹוא ּבְָמ ַעחּוָנְו :יַּוִיׁשְ

ד ָלָבן ְוַטְעמֹו  ֶזַרע ּגַ מֹו ָמן ְוהוא ּכְ ָרֵאל ֶאת ׁשְ ית ִיׂשְ ַּוִיְקְראו ּבֵ ּ ּ

ְדָבׁש יִחית ּבִ ַצּפִ ָרֵאל ָי ֵברֹוְקּו :ּכְ  ּהֵמְעַטר ְוָוא ִחָדע ִגָרר ְזַבּא ְכהּו ְון ָמּהֵמת ׁשְית ִיׂשְ

ּנו  :ׁשָבְדן ּבִָויָטֵרְקְסִאְּכ ר ִצָוה ְיָי ְמלֹא ָהֹעֶמר ִמּמֶ ה ֶזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ַּוֹיאֶמר מׁשֶ ּ ּ ּ

ר ֶהֱאַכְלִתי ֶאְתֶכם  ֶחם ֲאׁשֶ ֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם ְלַמַען ִיְראו ֶאת ַהּלֶ ְּלִמׁשְ ּ

הֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ה ֵדַמֲאַו :ּבַ י ֵל ִמיד ְיָיִקי ַפא ִדָמָגְתין ּפִר ֹמׁשֶ



 

ה

ן כֹוְתי ָיִתקּוּפַָאא ּבְָרּבְְדַמן ּבְכֹוְתית ָיִלָכי אֹוא ִדָמְחת ַלן ָיזּוְחֶייל ְדִדן ּבְיכֹוֵרָדא ְלָרְטַמ ְליּהֵנא ִמָרְמֻע

ה ְמֹלא  :םִיָרְצִמא ְדָעְרַאֵמ ּמָ ה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ ַּוֹיאֶמר מׁשֶ

ח ֹאתֹו  ֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכםָהֹעֶמר ָמן ְוַהּנַ ה ְלַמֲאַו :ִלְפֵני ְיָי ְלִמׁשְ ב ַאֲהֹרן ַסר ֹמׁשֶ

ר ִצָוה ְיָי  :ןיכֹוֵרָדא ְלָרְטַמם ְיָי ְלָדה ֳקֵתע ָיַנְצַא ְוןא ָמָרְמי ֻעֵלן ְמָמב ַתַהא ְוַדית ֲחִחלֹוְצ ֲאׁשֶ ּּכַ

ָמֶרת יֵחהו ַאֲהֹרן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמׁשְ ה ַוַיּנִ ה יד ְיָי ְלִקי ַפִדא ָמְּכ :ֶּאל מׁשֶ ֹמׁשֶ

ִעים  :אָרְטַמא ְלָתדּוֲהם ַסָד ַאֲהֹרן ֳקּהֵעְנְצַאְו ן ַאְרּבָ ָרֵאל ָאְכלו ֶאת ַהּמָ ּוְבֵני ִיׂשְ ּ

ָאם ֶאל ְקֵצה  ן ָאְכלו ַעד ּבֹ ֶבת ֶאת ַהּמָ ָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוׁשָ ָנה ַעד ּבֹ ּׁשָ

ָנַען ָרֵאל ֲאֵנְבּו :ֶאֶרץ ּכְ א ָנת ַמא ָיָתָבְתא ָיָעְרַא ְלֵמיֵתיהֹוןד ְדין ַעִנין ׁשְִעּבְְרא ַאָנת ַמ ָילּוָכי ִיׂשְ

ִרית ָהֵאיָפה הוא :ןַעַנְכא ִדָעְרי ַאֵפָיְס ִלתֹוָאד ְד ַעלּוָכֲא ן ד ִמא ַחָרְמֻעְו :ְּוָהֹעֶמר ֲעׂשִ

 :אין הּוִאת ְסָלְתא ּבִָרׂשְַע

  
ָ ַהּשׁ יָת ֶאת  ַּאָתה הוא ְיֹהָוה ְלַבֶדך ַאָתה ָעׂשִ ּ ָּ ר ּ ַמִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאׁשֶ ָ ֵמי ַהּשׁ ַּמִים וׁשְ

ים  יָת ִנסִּ ָעׂשִ ַאָתה הוא ׁשֶ ם ְו לָּ ַאָתה ְמַחֶיה ֶאת כֻּ ֶהם ְו ר ּבָ ֲאׁשֶ ָּעֶליָה ַהַיִמים ְוָכל  ּ ּּ ּ

ם  ַמִי ָ ַהּשׁ ר ִהְמַטְרָת ָלֶהם ֶלֶחם ִמן  ְדּבָ ּמִ ְּוִנְפָלאֹות ְגדֹולֹות ָתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינו ַגם ּבַ ּּ ּּ

ֹלא  ְמלֹוָתם  ל ָצְרֵכיֶהם ׂשִ ִמיׁש הֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ְוַגם ָנַתָת ָלֶהם כָּ ּוִמצור ַהַחלָּ ּּ ּ

ים וַבֲחָסֶדיך ָהֲעצוִמים ְתזוֵננו וְתַפְרְנֵסנו  ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ן ּבְ ָּבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם כֵּ ּ ּ ּ ּ ּּ ָ ָ

ל ָצְרֵכנו ְוָצְרֵכי יק ָלנו כָּ ֵלנו ְוַתְסּפִ ּוְתַכְלכְּ ּ ּ ִמּלוי ּ ים ּבְ ָרֵאל ַהְמרוּבִ ית ִיׂשְ ך ּבֵ ּ ַעּמְ ּ ָ  

ר ָוָדם     ִקָיה ְוֹלא ִמַתַחת ְיֵדי ָבׂשָ ִלי ֹטַרח ְוָעָמל ָגדֹול ִמַתַחת ָיְדך ַהנְּ ּוְבֶרַוח ּבְ ּּ ָּ ּ:  

  

י ֵביִתי כָּ ָתִכין ִלי וְלַאְנׁשֵ ָפֶניך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ְּיִהי ָרצֹון ִמלְּ ּ ל ָ

ָעה  ְרֵכנו ְלָכל יֹום ָויֹום ֵמַחֵיינו ֵדי ַמֲחסֹוֵרנו וְלָכל ׁשָ ל ָצ ַּמֲחסֹוֵרנו ְוַתְזִמין ָלנו כָּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָבה  עֹוֵתינו ֵדי ִסּפוֵקנו וְלָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינו ֵדי ִמְחָיֵתנו ִמָיְדך ַהטֹו ָ ָעה ִמּשׁ ְָוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִמעוט ִמְפָעֵלינו ְו ְּוָהְרָחָבה ְוֹלא כְּ ַתי ּ ּקֹוֶצר ֲחָסֵדינו וִמְזֵעיר ְגמולֹוֵתינו ְוִיְהיו ְמזֹונֹו ּ ּ ּ ּּ  

ר ָוָדם      ׂשָ ַיד ּבָ ָיְדך ְוֹלא ּבְ י ֵביִתי ְוַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ְמסוִרים ּבְ ָוְמזֹונֹות ַאְנׁשֵ ּ ּ:  
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