
 

 

 

 .חכמינו ז"ל אמרו: כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום לא תחסר לו פרנסה. ולפני אמירת הפרשה אומרים את היהי רצון

 .ומותר לומר פרשת המן אפילו בשבת, אלא שאת התפלות על הפרנסה לא יאמר בשבת 

ְרנָ  ְזִמין פַּ ר  ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשתַּ עַּ ת ְולֹא ְבצַּ ְנֵשי ֵביִתי ִבְכָלָלם. ְבנַּחַּ ת אַּ ְרָנסַּ ְרָנָסִתי ּופַּ ְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ּופַּ ָסה ְלָכל עַּ
ֲעבֹוד ֲעבֹוָדֶתָך ְוִלְלמֹוד תֹוָרֶתָך ְכמֹו שֶ  ל לַּ ֲאבֹותֵ ְבָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי ְבֶהֵתר ְולֹא ְבִאּסּור ְכֵדי ֶשּנּוכַּ ֲעָרָבהזְַּנָת לַּ ִמְדָבר ְבֶאֶרץ ִצָיה וַּ  :ינּו ָמן בַּ

ֹּאֶמר ְיָי ֶאל מֶשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים   ַוי
ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדַבר יֹום ְביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו ֲהֵיֵלְך 

 ְבתֹוָרִתי ִאם לֹּא:

ָמא   ָיא ְוִיְפקּון עַּ ְחָמא ִמן ְשמַּ ר ְיָי ְלֹמֶשה ָהא ֲאָנא ָמֵחית ְלכֹון לַּ וֲַּאמַּ
ְיִתי ִאם ָלא: ְיָהכּון ְבאֹורַּ ֲאנִַּּסּנּון הַּ  ְוִיְלְקטּון ִפְתגַּם יֹום ְביֹוֵמיּה ְבִדיל דַּ

ְשֶנה  ְוָהָיה ַביֹום ַהִשִשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶשר ָיִביאּו ְוָהָיה מִ 
 ַעל ֲאֶשר ִיְלְקטּו יֹום יֹום: 

ל   ד ְתֵרין עַּ ל חַּ ְקנּון ָית ְדיְַּיתּון ִויֵהי עַּ ִויֵהי ְביֹוָמא ְשִתיָתָאה ִויתַּ
 ְדִיְלְקטּון יֹום יֹום:

ן ֶאל ָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶתם ִכי   ֹּאֶמר מֶשה ְוַאֲהרֹּ ַוי
 ְצָרִים:ְיָי הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ מִ 

ֵפיק   ְמָשא ְוִתְדעּון ֲאֵרי ְיָי אַּ ֲהֹרן ְלָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְברַּ ר ֹמֶשה ְואַּ וֲַּאמַּ
ְרָעא ְדִמְצָרִים:  ָיְתכֹון ֵמאַּ

ֵתיֶכם ַעל ְיָי  ֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְכבֹוד ְיָי ְבָשְמעֹו ֶאת ְתֻלּנֹּ ּובֹּ
 ְוַנְחנּו ָמה ִכי ַתִלינּו ָעֵלינּו: 

ְרֲעמּוְתכֹון  ּוְבצַּ  ד ְשִמיעַּ )ֳקָדמֹוִהי( ָית תֻּ ְיָי כַּ ְפָרא ְוֶתֱחזּון ָית ְיָקָרא דַּ
ְמתּון ֲעָלָנא:  עַּ ְתרַּ ְיָי ְונְַּחָנא ָמה ֲאֵרי אַּ ל ֵמיְמָרא דַּ  עַּ

ֶקר  ל ְוֶלֶחם ַבבֹּ ֹּאֶמר מֶשה ְבֵתת ְיָי ָלֶכם ָבֶעֶרב ָבָשר ֶלֱאכֹּ ַוי
ַע ְיָי אֶ  ַע ִבְשמֹּ ֵתיֶכם ֲאֶשר ַאֶתם ַמִליִנם ָעָליו ִלְשבֹּ ת ְתֻלּנֹּ

ֵתיֶכם ִכי ַעל ְיָי:   ְוַנְחנּו ָמה לֹּא ָעֵלינּו ְתֻלּנֹּ

ְפָרא   ְחָמא ְבצַּ ל ְולַּ ְמָשא ִבְסָרא ְלֵמיכַּ ן ְיָי ְלכֹון ְברַּ ר ֹמֶשה ִבְדִיתַּ וֲַּאמַּ
ְרֲעמּוְתכֹון ִדי ן ֳקָדם ְיָי ָית תֻּ ע ְבִדְשִמיעַּ ֲעִמין ֲעלֹוִהי   ְלִמְסבַּ תּון ִמְתרַּ אַּ

ְיָי:  ל ֵמיְמָרא דַּ ְרֲעמּוְתכֹון ֶאָלֵהן עַּ  ְונְַּחָנא ָמא ָלא ֲעָלָנא תֻּ

ר ֶאל ָכל ֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל   ן ֱאמֹּ ֹּאֶמר מֶשה ֶאל ַאֲהרֹּ ַוי
ֵתיֶכם:   ִקְרבּו ִלְפֵני ְיָי ִכי ָשַמע ֵאת ְתֻלּנֹּ

ר  ֲהֹרן ֱאמַּ ר ֹמֶשה ְלאַּ ְלָכל ְכִנְשָתא ִדְבֵני ִיְשָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם ְיָי וֲַּאמַּ
ְרֲעמּוְתכֹון:  ן ֳקָדמֹוִהי ָית תֻּ  ֲאֵרי ְשִמיעַּ

ן ֶאל ָכל ֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוִיְפנּו ֶאל   ַוְיִהי ְכַדֵבר ַאֲהרֹּ
 ַהִמְדָבר ְוִהֵּנה ְכבֹוד ְיָי ִנְרָאה ֶבָעָנן:

ִליל  ד מַּ ֲהָוה כַּ ֲהֹרן ִעם ָכל ְכִנְשָתא ִדְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִאְתְפִניּו  וַּ אַּ
ֲעָנָנא: ְיָי ִאְתְגִלי בַּ ְדְבָרא ְוָהא ְיָקָרא דַּ  ְלמַּ

ר: ִליל ְיָי ִעם ֹמֶשה ְלֵמיָמר: ַוְיַדֵבר ְיָי ֶאל מֶשה ֵלאמֹּ  ּומַּ
ר ֵבין  ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַדֵבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹּ ָשַמְעִתי ֶאת ְתלּוּנֹּ
ֶקר ִתְשְבעּו ָלֶחם ִויַדְעֶתם ִכי  ָהַעְרַבִים תֹּאְכלּו ָבָשר ּוַבבֹּ

 ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם:

ר ֵבין ֵליל ִעְמהֹון ְלֵמימַּ ת ְבֵני ִיְשָרֵאל מַּ ְרֲעמַּ י ָית תֻּ  ְשִמיעַּ ֳקָדמַּ
ְחָמא ְוִתְדעּון ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי  ְפָרא ִתְשְבעּון לַּ ָיא ֵתיְכלּון ִבְסָרא ּוְבצַּ ִשְמשַּ

 ֱאָלָהכֹון: 

ֶקר ָהְיָתה  ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַתַעל ַהְשָלו ַוְתַכס ֶאת ַהַמֲחֶנה ּוַבבֹּ
 ִשְכַבת ַהָטל ָסִביב ַלַמֲחֶנה:

ת ְסלָ  ְמָשא ּוְסֵליקַּ ֲהָוה ְברַּ ת  וַּ ְפָרא ֲהוַּת ְנָחתַּ ְשִריָתא ּוְבצַּ ת ָית מַּ ֲחפַּ יו וַּ
ְשִריָתא: ָלא ְסחֹור ְסחֹור ְלמַּ  טַּ

ַוַתַעל ִשְכַבת ַהָטל ְוִהֵּנה ַעל ְפֵני ַהִמְדָבר ַדק ְמֻחְסָפס ַדק 
ר ַעל ָהָאֶרץ:  ַכְכפֹּ

ק  ְעדַּ ְדְבָרא דַּ ֵפי מַּ ל אַּ ָלא ְוָהא עַּ ת טַּ ת ְנָחתַּ ק ְכִגיר ּוְסֵליקַּ ְעדַּ ף דַּ לַּ ְמקַּ
ְרָעא:  ל אַּ  ִכְגִליָדא עַּ

ֹּאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִכי לֹּא  ַוִיְראּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוי
ֹּאֶמר מֶשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶלֶחם ֲאֶשר ָנַתן  ָיְדעּו ַמה הּוא ַוי

 ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה:

ֲחזֹו ְבֵני ִיְשָרֵאל וֲַּאָמרּו גְ  ָּנא הּוא ֲאֵרי ָלא ְיָדעּו ָמה  וַּ ֲאחּוִהי מַּ ר לַּ בַּ
ב ְיָי ְלכֹון ְלֵמיָכל:  ְחָמא ִדיהַּ ר ֹמֶשה ְלהֹון הּוא לַּ  הּוא וֲַּאמַּ

ֶמר  ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ִלְקטּו ִמֶמּנּו ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו עֹּ
ֵתיֶכם ִאיש ַלֲאֶשר ְבָאֳהל ֶלת ִמְסַפר ַנְפשֹּ  ֹו ִתָקחּו: ַלגְֻלגֹּ

ר ְלפּום ֵמיְכֵליּה עְֻּמָרא   ִקיד ְיָי ְלקּוטּו ִמֵּניּה ְגבַּ ֵדין ִפְתָגָמא ִדי פַּ
ְשְכֵניּה ִתְּסבּון:  ר ְלִדי ְבמַּ ְלָתא ִמְניַּן נְַּפָשֵתיכֹון ְגבַּ  ְלגְֻּלגַּ

ְזֵער: ַוַיֲעשּו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוִיְלְקטּו ַהַמְרֶבה ְוַהַמְמִעיט:  ְסֵגי ּוְדאַּ ֲעָבדּו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל ּוְלָקטּו ְדאַּ  וַּ
ֶמר ְולֹּא ֶהְעִדיף ַהַמְרֶבה ְוַהַמְמִעיט לֹּא ֶהְחִסיר  דּו ָבעֹּ ַוָימֹּ

 ִאיש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו: 
ר ְלפּום   ִּסיר ְגבַּ ְזֵער ָלא חַּ ְסֵגי ּוְדאַּ ר ְדאַּ ּוְכלֹו ְבעְֻּמָרא ְוָלא אֹותַּ

 ְכֵליּה ְלָקטּו: ֵמי

ֶקר:  ֹּאֶמר מֶשה ֲאֵלֶהם ִאיש ַאל יֹוֵתר ִמֶמּנּו ַעד בֹּ ְפָרא:  ַוי ד צַּ ר ִמֵּניּה עַּ ר ֹמֶשה ְלהֹון ֱאנַּש ָלא יְַּשאַּ  וֲַּאמַּ



ֶקר ַוָיֻרם   ְולֹּא ָשְמעּו ֶאל מֶשה ַויֹוִתרּו ֲאָנִשים ִמֶמּנּו ַעד בֹּ
ף ֲעֵלֶהם מֶשה:   תֹוָלִעים ַוִיְבַאש ַוִיְקצֹּ

ְפָרא ּוְרֵחש ִריֲחָשא  ד צַּ ָיא ִמֵּניּה עַּ ְשָארּו גְֻּברַּ ִבילּו ִמן ֹמֶשה ְואַּ ְוָלא קַּ
 ּוְסִרי ּוְרֵגז ֲעֵליהֹון ֹמֶשה: 

ֶקר ִאיש ְכִפי ָאְכלֹו ְוַחם ַהֶשֶמש ַויִ  ֶקר ַבבֹּ תֹו ַבבֹּ ְלְקטּו אֹּ
 ְוָנָמס: 

ר ִמֵּניּה   ר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ּוָמה ְדִמְשָתאַּ ר ִבְצָפר ְגבַּ ּוְלָקטּו ָיֵתיּה ִבְצפַּ
ד ֲחָמא ֲעלֹוִהי ִשְמָשא ָפָשר:  ְקָלא כַּ ֵפי חַּ ל אַּ  עַּ

ֶמר ָלֶאָחד ַוְיִהי ַביֹום ַהִשִש  י ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְשֶנה ְשֵני ָהעֹּ
אּו ָכל ְנִשיֵאי ָהֵעָדה ַוַיִגידּו ְלמֶשה:   ַוָיבֹּ

ד   ד ְתֵרין ְתֵרין עְֻּמִרין ְלחַּ ל חַּ ְחָמא עַּ ֲהָוה ְביֹוָמא ְשִתיָאָתָאה ְלָקטּו לַּ וַּ
ִּויאּו ְלֹמֶשה:  ְבְרֵבי ְכִנְשָתא ְוחַּ  ְוֲאתֹו ָכל רַּ

 ֹּ ֶדש ַלְיָי ַוי אֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶשר ִדֶבר ְיָי ַשָבתֹון ַשַבת קֹּ
ָמָחר ֵאת ֲאֶשר תֹּאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶשר ְתַבְשלּו ַבֵשלּו ְוֵאת 

ֶקר:  ֵדף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְשֶמֶרת ַעד ַהבֹּ  ָכל ָהעֹּ

ת ק ִליל ְיָי ְשָבָתא ְשבַּ ר ְלהֹון הּוא ִדי מַּ ּוְדָשא ֳקָדם ְיָי ְמָחר ָית  וֲַּאמַּ
ִשילּו   ָשָלא בַּ תּון ֲעִתיִדין ְלבַּ תּון ֲעִתיִדין ְלֵמָפא ֱאפֹו ְוָית ִדי אַּ ִדי אַּ

ְפָרא: ד צַּ ת עַּ ְטרַּ ְצָנעּו ְלכֹון ְלמַּ  ְוָית ָכל מֹוָתָרא אַּ

ֶקר ַכֲאֶשר ִצָּוה מֶשה ְולֹּא ִהְבִאיש   תֹו ַעד ַהבֹּ ַוַיִּניחּו אֹּ
 ָמה לֹּא ָהְיָתה בֹו:ְוִר 

ִקיד ֹמֶשה ְוָלא ְסִרי ְוִריֲחָשא ָלא   ְפָרא ְכָמא ִדפַּ ד צַּ ְצָנעּו ָיֵתיּה עַּ ְואַּ
 ֲהָוה ֵביּה: 

ֹּאֶמר מֶשה ִאְכֻלהּו ַהיֹום ִכי ַשָבת ַהיֹום ַלְיָי ַהיֹום לֹּא   ַוי
 ִתְמָצֻאהּו ַבָשֶדה:

ר ֹמֶשה ִאְכלּוִהי יֹוָמא דֵ  ְבָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם ְיָי יֹוָמא וֲַּאמַּ ין ֲאֵרי שַּ
ְקָלא:  ֵּניּה ְבחַּ ְשְכחֻּ  ֵדין ָלא תַּ

ְבָתא ָלא ְיֵהי ֵביּה:  ֵשֶשת ָיִמים ִתְלְקֻטהּו ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַשָבת לֹּא ִיְהֶיה בֹו:  ֵּניּה ּוְביֹוָמא ְשִביָעָאה שַּ  ִשָתא יֹוִמין ִתְלְקטֻּ
ט ְולֹּא ָמָצאּו:ַוְיִהי  ְשָכחּו:  ַביֹום ַהְשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹּ ָמא ְלִמְלָקט ְוָלא אַּ ֲהָוה ְביֹוָמא ְשִביָעָאה ְנָפקּו ִמן עַּ  וַּ

ר ִמְצֹוַתי  ֹּאֶמר ְיָי ֶאל מֶשה ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶתם ִלְשמֹּ ַוי
ָתי:  י ְואֹוָרָיָתי: ְותֹורֹּ ר ִפקּודַּ תּון ְמָסְרִבין ְלִמטַּ י אַּ ד ֵאיָמתַּ ר ְיָי ְלֹמֶשה עַּ  וֲַּאמַּ

ֵתן ָלֶכם ַביֹום  ְראּו ִכי ְיָי ָנַתן ָלֶכם ַהַשָבת ַעל ֵכן הּוא נֹּ
ם יֹוָמִים ְשבּו ִאיש ַתְחָתיו ַאל ֵיֵצא ִאיש  ַהִשִשי ֶלחֶ 

מֹו ַביֹום ַהְשִביִעי:   ִמְמקֹּ

ל ֵכן הּוא ָיֵהב ְלכֹון ְביֹוָמא ְשִתיָתָאה   ְבָתא עַּ ב ְלכֹון שַּ ֲחזֹו ֲאֵרי ְיָי ְיהַּ
ְתֵריּה   ְלֵחם ְתֵרין יֹוִמין ִתיבּו ֱאנַּש ְתחֹותֹוִהי ָלא ִיפֹוק ֱאנַּש ֵמאַּ

 יֹוָמא ְשִביָעָאה: בְ 

ָמא ְביֹוָמא ְשִביָעָאה:  ַוִיְשְבתּו ָהָעם ַביֹום ַהְשִבִעי:   ְוָנחּו עַּ
ַוִיְקְראּו ֵבית ִיְשָרֵאל ֶאת ְשמֹו ָמן ְוהּוא ְכֶזַרע ַגד ָלָבן 

 ְוַטְעמֹו ְכַצִפיִחת ִבְדָבש: 
ֲעֵמיּה   ּוְקרֹו ֵבית ִיְשָרֵאל ָית ְשֵמיּה ָמן ְוהּוא ָדא ִחָּור ְוטַּ ע גַּ ר ְזרַּ ְכבַּ

 ְכִאְסְקֵריָטָון ִבְדָבש: 

ֶמר ִמֶמּנּו  ֹּאֶמר מֶשה ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ְמלֹּא ָהעֹּ ַוי
ֵתיֶכם ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶלֶחם ֲאֶשר   רֹּ ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹּ

 ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:ֶהֱאַכְלִתי ֶאְתֶכם ַבִמְדָבר ְבהֹוִציִאי ֶאתְ 

ְטָרא   ִקיד ְיָי ְמֵלי עְֻּמָרא ִמֵּניּה ְלמַּ ר ֹמֶשה ֵדין ִפְתָגָמא ִדי פַּ וֲַּאמַּ
ְדְבָרא   ְחָמא ִדי אֹוָכִלית ָיְתכֹון ְבמַּ ְלָדֵריכֹון ְבִדיל ְדֶיֱחזּון ָית לַּ

ְרָעא ְדִמְצָרִים:  ָפקּוִתי ָיְתכֹון ֵמאַּ  ְבאַּ

ֹּאֶמר מֶשה אֶ  ן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָשָמה ְמלֹּא  ַוי ל ַאֲהרֹּ
ֵתיֶכם:  רֹּ תֹו ִלְפֵני ְיָי ְלִמְשֶמֶרת ְלדֹּ ֶמר ָמן ְוַהַּנח אֹּ  ָהעֹּ

ָמן ְמֵלי עְֻּמָרא ָמן   ב תַּ ב ְצלֹוִחית ֲחָדא ְוהַּ ֲהֹרן סַּ ר ֹמֶשה ְלאַּ וֲַּאמַּ
ְטָרא ְלָדֵריכֹון:  ְצנַּע ָיֵתיּה ֳקָדם ְיָי ְלמַּ  ְואַּ

ן ִלְפֵני ָהֵעֻדת  ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיָי ֶאל מֶשה ַוַיִּניֵחהּו ַאֲהרֹּ
ְטָרא:  ְלִמְשָמֶרת:  ֲהדּוָתא ְלמַּ ֲהֹרן ֳקָדם סַּ ְצְנֵעיּה אַּ ִקיד ְיָי ְלֹמֶשה ְואַּ  ְכָמא ִדי פַּ

ָאם ֶאל  ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָמן ַאְרָבִעים ָשָנה ַעד בֹּ
ָאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ  ֶאֶרץ נֹוָשֶבת ֶאת ַהמָ  ן ָאְכלּו ַעד בֹּ

 ְכָנַען: 

ְרָעא   ד ְדֵמיֵתיהֹון ְלאַּ ְרְבִעין ְשִנין עַּ ָּנא אַּ ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאָכלּו ָית מַּ
ן:  ְרָעא ִדְכָנעַּ ד ְדָאתֹו ִלְסָיֵפי אַּ ָּנא ֲאָכלּו עַּ  ָיְתָבָתא ָית מַּ

ֶמר ֲעִשִרית ָהֵאיָפה הּוא: ְסָרא ִבְתָלת ְסִאין הּוא:  ְוָהעֹּ ד ִמן עַּ  ְועְֻּמָרא חַּ

יִַּמים ְוָכל  ִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה הַּ ָשמַּ ִים ּוְשֵמי הַּ ָשמַּ ָתה ָעִשיָת ֶאת הַּ ֶדָך אַּ ָתה הּוא ְיָי ְלבַּ ָתה הּוא  אַּ ֶיה ֶאת כָֻּלם ְואַּ ָתה ְמחַּ ֲאֶשר ָבֶהם ְואַּ
ָת  ֶשָעִשיָת ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְגדֹולֹות ָתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו גַּם   ִים ְוגַּם ָנתַּ ָלִמיש הֹוֵצאָת ָלֶהם מַּ חַּ ִים ּוִמּצּור הַּ ָשמַּ ְרָת ָלֶהם ֶלֶחם ִמן הַּ ִמְדָבר ִהְמטַּ בַּ

ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְתזּוֵננּו ּו ִבים ּובַּ ֲחֶמיָך ָהרַּ ְרְנֵסנּו ּוְתכַּ ָלֶהם ָכל ָצְרֵכיֶהם ִשְמלֹוָתם לֹא ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם ֵכן ְברַּ ְסִפיק ָלנּו ָכל ָצְרֵכנּו  ְתפַּ ְלְכֵלנּו ְותַּ
ְּנִקָיה ת ָיְדָך הַּ חַּ ח ְוָעָמל ָגדֹול ִמתַּ ְמרּוִבים ְבִמלּוי ּוְבֶרוַּח ְבִלי ֹטרַּ ְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל הַּ ת ְיֵדי ָבָשר ָוָדם  ְוָצְרֵכי עַּ חַּ  :ְולֹא ִמתַּ

י ֵואֹלֵהי ֲאב ֵיינּו ֵדיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלהַּ ְזִמין ָלנּו ָכל ָצְרֵכנּו ְלָכל יֹום ָויֹום ֵמחַּ ֲחסֹוֵרנּו ְותַּ ְנֵשי ֵביִתי ָכל מַּ י ֶשָתִכין ִלי ּוְלאַּ ֲחסֹוֵרנּו  ֹותַּ מַּ
טֹוָבה ְוָהְרָחָבה ְולֹא ְכִמעּוט ִמְפָעֵלינּו ְוקֹוֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמְזֵעיר   ּוְלָכל ָשָעה ְוָשָעה ִמָשעֹוֵתינּו ֵדי ִספּוֵקנּו ּוְלָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינּו ֵדי ִמְחָיֵתנּו ִמָיְדָך הַּ

ע זְַּרִעי ְמסּוִרים ְבָיְדָך ְולֹא ְביַּד  ְנֵשי ֵביִתי ְוזְַּרִעי ְוֶזרַּ י ּוְמזֹונֹות אַּ  :ָבָשר ָוָדםְגמּולֹוֵתינּו ְוִיְהיּו ְמזֹונֹותַּ

 


