
  

  

  

  

  

  

  
  

  !לכבוד קוראי הגליון החשובים
  

כידוע שביום שלישי בפרשת בשלח יש סגולה גדולה לומר את פרשת המן שנים מקרא ואחד תרגום דבר שמובא 

  מהרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע כסגולה גדולה לפרנסה.

הקשורים לפרנסה  םכמה עניני, כמו כן הוספנו ים מצורף כאן פרשת המן עם התרגוםרות מיוחד עבור הקוראיכש
  מרבינו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א.

  בעניני פרנסה והשתדלות
 שילמדו ח"ת על נגזרה ק"משחרב ביהמ ל"בחז כתוב הלא רבינו אמר. בפרנסה בעיות על התלונן ח"ת •

 .)ז"כעי' יהושע שכ סוף ילקוט' עי( הדחק מתוך תורה

 ברכה וזה לתורה עיתים רבינו לקבוע להם אמר, לפרנסה עצה ובקשו ששאלו אנשים לכמה אמר רבינו •

 עול ממנו מעבירים תורה עול עצמו על המקבל' "ה משנה' פרק ג אבות במסכת שכתוב כמו, לפרנסה
 ."ארץ דרך מלכות ועול

 לקבל מה ושואל עצמו על לקבל דבר ורוצה ענינים ולעוד בשפע פרנסה על ברכה מרבינו ביקש אחד •
החפץ  קדשים ביום שעה חצי תלמד רבינו לו אמר" קמא בבא" לו מסכת אמר לומד אתה מה רבינו שאלו

 .כן מיעץ היה חיים

 לו אמר, לפרנסה השתדלות מה לעשות א"לחזו ששאל ל"זצ הורויץ אברהם' ר מהגאון ששמע רבינו סיפר •
 כנראה א"החזו לו אמר. זכה לא הכרטיס ובסוף, אחד לאף ולא יגלה הגרלה כרטיס שיקנה א"החזו

 .דבר הכרטיס על לאשתו שסיפר בסוד גילה הוא, לי אבל. אחרת בדרך משמים רוצים

 '.תשב ותלמד' היא טובה הכי ההשתדלות, רבינו השיב, לפרנסה עצה שאל אחד •

 שצריך מה לכל דשמיא הרבה סייעתא לך יהיה. באמת בהתמדה ללמוד תרצה אם לאחד אמר רבינו •

 ].ועוד פרנסה[

 .להתפלל העיקר. הצבי קרן מעותיו על הניח, רבינו אמר לפרנסה להשתדלות ספי כרטיס שקנה אברך •

 יהיה, זהב מטילי ימכור נגזר אפילו לא ואם, ויתעשר נוצות ימכור פרנסה אדם על נגזר אם רבינו אומר •
 .עני

 מה שיהיה שיתפלל, רבינו אמר .בפרנסתו ופוגעת שמתחרה מסחרית חברה שיש רבינו בפני טען אחד •
 .שצריך

(‰„Â˙ ˙Á�Ó)  
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  פרשת המן
  

  מובא מהרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע סגולה גדולה לפרנסה, 
  בשלח את פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגוםלומר ביום ג' פרשת 

  

ָרֵאל ֵּבית ַעְּמ ְלָכל ַּפְרָנָסה ֶׁשַּתְזִמין ֲאבֹוֵתינּו יֵואֵק  ינּוֱאֵק  ה' ִמְּלָפֶני ָרצֹון ְיִהי . ִּבְכָלָלם ֵביִתי ַאְנֵׁשי ּוַפְרָנַסת ּוַפְרָנָסִתי ִישְֹ
 ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַזְנָּת  ְּכמֹו ּתֹוָרֶת ְוִלְלמֹוד ֲעבֹוָדֶת ַלֲעבֹוד ֶׁשּנּוַכל ְּכֵדי ְּבִאּסּור ְוא ְּבֶהֵּתר ְּבִבּזּוי ְוא ְּבָכבֹוד ְּבַצַער ְוא ְּבַנַחת

 :ַוֲעָרָבה ִצָּיה ְּבֶאֶרץ ַּבִּמְדָּבר ָמן
  

ֶחם ִמן-ֶאל ד'ַויֹּ֤אֶמר  ם ֶל֖ יר ָלֶכ֛ י ַמְמִט֥ ה ִהְנִנ֨ ִים-ֹמׁשֶ֔ ָמ֑ ָ ַבר ַהׁשּ ְקטּו֙ ּדְ ם ְוָלֽ א ָהָע֤ יֹו֔מֹו -ְוָיָצ֨ ֣יֹום ּבְ
תֹוָרתִ֖י ִאם ְך ּבְ ּנּו ֲהֵיֵל֥ ֛ ַען ֲאַנּסֶ א:- ְלַמ֧ ֶחם ִמן- ֶאל ד'ַויֹּ֤אֶמר  לֹֽ ם ֶל֖ יר ָלֶכ֛ י ַמְמִט֥ ה ִהְנִנ֨ ם - ֹמׁשֶ֔ א ָהָע֤ ִים ְוָיָצ֨ ָמ֑ ָ ַהׁשּ

ַבר ְקטּו֙ ּדְ ֛ - ְוָלֽ ַען ֲאַנּסֶ יֹו֔מֹו ְלַמ֧ תֹוָרתִ֖י ִאם֣יֹום ּבְ ְך ּבְ א:-ּנּו ֲהֵיֵל֥ ה ָהא ֲאָנא 'דַוֲאַמר  לֹֽ ַמָיא ְלמׁשֶ ְוִיְפקּון  ָמֵחית ְלכֹון ַלְחָמא ִמן ׁשְ

ְתַגם יֹום אֹוַרְיִתי ַעָמא ְוִיְלְקטּון ּפִ ִדיל ַדֲאַנִסנּון ַהְיָהכּון ּבְ יֹוֵמּה ּבְ י ְוֵהִכ֖י ִאם ָלא: ּבְ ִ֔ ׁשּ ִ ֹום ַהׁשּ יּ֣ רְוָהָי֙ה ּבַ ת ֲאׁשֶ ָיִב֑יאּו -נּו ֵא֣
ֽר ל ֲאׁשֶ ה ַע֥ ֶנ֔ ה ִמׁשְ ֣ ר ִיְלְק֖טּו ֥יֹום | ֽיֹום:-ְוָהיָ ת ֲאׁשֶ י ְוֵהִכ֖ינּו ֵא֣ ִ֔ ׁשּ ִ ֹום ַהׁשּ יּ֣ ֽר- ְוָהָי֙ה ּבַ ל ֲאׁשֶ ה ַע֥ ֶנ֔ ה ִמׁשְ ֣ -ָיִב֑יאּו ְוָהיָ

ִתיָתָאה ִויַתְקנּון ָית  ִיְלְק֖טּו ֥יֹום | ֽיֹום: יֹוָמא ׁשְ ֵרין ַעל ְדִיְלְקטּון יֹום יֹום:ִויֵהי ּבְ ל  ְדַיְיתּון ִויֵהי ַעל ַחד ּתְ ן ֶאֽ ֙ה ְוַאֲהרֹ֔ -ַויֹּ֤אֶמר ֹמׁשֶ
ל ָרֵא֑ -ּכָ י ִיׂשְ ֵנ֖ י ּבְ ֧ ם ּכִ יַדְעּתֶ֕ ֶרב ִוֽ ִים: ד'ל ֶע֕ יא ֶאְתֶכ֖ם ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ ל הֹוִצ֥ ן ֶאֽ ֙ה ְוַאֲהרֹ֔ ל- ַויֹּ֤אֶמר ֹמׁשֶ י - ּכָ ֵנ֖ ּבְ

ָרֵא֑ל י  ִיׂשְ ֧ ם ּכִ יַדְעּתֶ֕ ֽ ֶרב וִ ִים: ד'ֶע֕ יא ֶאְתֶכ֖ם ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ א ְוִתְדעּון ֲאֵרי  הֹוִצ֥ ַרְמׁשָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ה ְוַאֲהרֹן ְלָכל ּבְ  'דַוֲאַמר מׁשֶ

יק ָיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים: ֶקר ּוְרִאיֶת֙ם ֶאת ַאּפֵ ֣בֹוד -ּוֹב֗ ְמ֥עֹו ֶאת ד'ּכְ ׁשָ ֵתיֶכ֖ם ַעל-ּבְ ֻלּנֹ ֥י  ד'-ּתְ ה ּכִ ְחנּו ָמ֔ ְוַנ֣
ינּו: ינּו ָעֵלֽ ֖ ֣בֹוד - ֶקר ּוְרִאיֶת֙ם ֶאתּובֹ֗  (תלונו) ַתּלִ שָׁ  ד'ּכְ ֻלּנֵֹתיֶכ֖ם ַעל-ְמ֥עֹו ֶאתּבְ ֥י (תלונו)  ד'-ּתְ ה ּכִ ְחנּו ָמ֔ ְוַנ֣

ינּו: ינּו ָעֵלֽ ֖ ְרֲעמּוְתכֹון ַעל ֵמיְמָרא ַד  ד'ְיָקָרא ַד  ּוְבַצְפָרא ְוֶתֱחזּון ָית ַתּלִ ִמיַע (ֳקָדמֹוִהי) ָית ּתֻ ד ׁשְ ְוַנְחָנא ָמא ֲאֵרי ַאְתַרַעְמּתּון ֲעָלָנא:  ד'ּכַ

תֵ֣ת  ה ּבְ בֹּ֙  ד'ַויֹּ֣אֶמר ֹמׁשֶ֗ ֶחם ּבַ ל ְוֶל֤ ֣ר ֶלֱאכֹ֗ ׂשָ ֶרב ּבָ ֶע֜ ם ּבָ ַע ָלֶכ֨ ֹמ֤ ׁשְ ַע ּבִ ּבֹ֔ ם -ֶאת ד'ֶק֙ר ִלׂשְ ֵתיֶכ֔ ֻלּנֹ֣ ּתְ
ר ה לֹא- ֲאׁשֶ ְחנּו ָמ֔ יו ְוַנ֣ ם ָעָל֑ יִנ֖ ֥י ַעלָעלֵ֥ - ַאּתֶ֥ם ַמּלִ ֵתיֶכ֖ם ּכִ תֵ֣ת וַ : ד'-ינּו ְתֻלּנֹ ה ּבְ ם  ד'יֹּ֣אֶמר ֹמׁשֶ֗ ָלֶכ֨

ַע  ֹמ֤ ׁשְ ַע ּבִ ּבֹ֔ ֶק֙ר ִלׂשְ ּבֹ֙ ֶחם ּבַ ל ְוֶל֤ ֣ר ֶלֱאכֹ֗ ׂשָ ֶרב ּבָ ֶע֜ ֵתיכֶ֔ - ֶאת ד'ּבָ ֻלּנֹ֣ רּתְ ה לֹא- ם ֲאׁשֶ ְחנּו ָמ֔ יו ְוַנ֣ ם ָעָל֑ יִנ֖ ינּו ָעֵל֥ - ַאּתֶ֥ם ַמּלִ
֥י ַעל ן  :ד'-ְתֻלּנֵֹתיֶכ֖ם ּכִ ְדִיּתֵ ה ּבִ ִמיַען ֳקָדם  'דַוֲאַמר מׁשֶ ִדׁשְ ע ּבְ ַצְפָרא ְלִמְסּבַ ְסָרא ְלֵמיַכל ְוַלְחָמא ּבְ א ּבִ ַרְמׁשָ ְרֲעמּוְתכֹון  ד'ְלכֹון ּבְ ָית ּתֻ

ְרֲעמוּ ִדי ַאּת  ל :ד'ְתכֹון ֶאָלֵהן ַעל ֵמיְמָרא ַד ּון ִמְתַרֲעִמין ֲעלֹוִהי ְוַנְחָנא ָמא ָלא ֲעָלָנא ּתֻ ֙ה ֶאֽ ל- ַויֹּ֤אֶמר ֹמׁשֶ ר ֶאֽ ן ֱאֹמ֗ - ַאֲהרֹ֔
ל י -ּכָ ל ִקְר֖בּו ִלְפֵנ֣ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ם: ד'ֲעַדת֙ ּבְ ֵתיֶכֽ ֻלּנֹ ע ֵא֖ת ּתְ ַמ֔ י ׁשָ ֣ ֙ה  ּכִ לַויֹּ֤אֶמר ֹמׁשֶ ל- ֶאֽ ר ֶאֽ ן ֱאֹמ֗ - ַאֲהרֹ֔

ל י - ּכָ ל ִקְר֖בּו ִלְפֵנ֣ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ם: ד'ֲעַדת֙ ּבְ ֻלּנֵֹתיֶכֽ ע ֵא֖ת ּתְ ַמ֔ י ׁשָ ֣ ָרֵאל ְקִריבּו  ּכִ א ִדְבֵני ִיׂשְ ּתָ ִנׁשְ ה ְלַאֲהרֹן ֱאַמר ְלָכל ּכְ ַוֲאַמר מׁשֶ

ְרֲעמּוְתכֹון ד'ֳקָדם  ִמיַען ֳקָדמֹוִהי ָית ּתֻ ר ַאֲהרֹ֙ן ֶאל :ֲאֵרי ׁשְ ֤ ַדּבֵ י ּכְ ל-ַוְיִה֗ י-ּכָ ֵנֽ ת ּבְ ְפ֖נּו ֶאל- ֲעַד֣ ל ַויִּ ָרֵא֔ - ִיׂשְ
֣בֹוד  ֙ה ּכְ ֑ר ְוִהּנֵ ְדּבָ ן:  ד'ַהּמִ ָעָנֽ ר ַאֲהרֹ֙ן ֶאלִנְרָא֖ה ּבֶ ֤ ַדּבֵ י ּכְ ל-ַוְיִה֗ י-ּכָ ֵנֽ ת ּבְ ְפ֖נּו ֶאל- ֲעַד֣ ל ַויִּ ָרֵא֔ ֙ה - ִיׂשְ ֑ר ְוִהּנֵ ְדּבָ ַהּמִ

֣בֹוד  ן: ד'ּכְ ָעָנֽ ִניוּ  ִנְרָא֖ה ּבֶ ָרֵאּל ְוִאְתּפְ א ִדְבֵני ִיׂשְ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ד ַמִליל ַאֲהרֹן ִעם ּכָ ָרא ְוָהא ְיָקָרא ַד  ַוֲהָוה ּכַ ֲעָנָנא: ד'ְלַמְדּבְ ֥ר  ִאְתְגִלי ּבַ ַוְיַדּבֵ
ר: - ֶאל ד' אֹמֽ ֥ה ּלֵ ֥ר ֹמׁשֶ ר:- ֶאל ד'ַוְיַדּבֵ אֹמֽ ֥ה ּלֵ ה ְלֵמיָמר: ד'ֵליל ּומַ  ֹמׁשֶ י ֶאת ִעם מׁשֶ ְעּתִ ַמ֗ י -ׁשָ ֵנ֣ ת֮ ּבְ לּוּנֹ ּתְ

עוּ  ּבְ ׂשְ ֶקר ּתִ ר ּוַבּבֹ֖ אְכ֣לּו ָבׂשָ֔ ִי֙ם ּתֹ ֙ ַעְרּבַ ין ָהֽ ֤ ר ּבֵ ם ֵלאֹמ֗ ר ֲאֵלֶה֜ ּבֵ֨ ָרֵא֒ל ּדַ י לָ֑ -ִיׂשְ י ֲאִנ֥ ֛ ם ּכִ יַדְעּתֶ֕  ד'ֶחם ִוֽ
ם: קֵ ֱאלֹ  י ֶאתיֶכֽ ְעּתִ ַמ֗ לּוּנֹת֮- ׁשָ עוּ  ּתְ ּבְ ׂשְ ֶקר ּתִ ר ּוַבּבֹ֖ אְכ֣לּו ָבׂשָ֔ ִי֙ם ּתֹ ֙ ַעְרּבַ ין ָהֽ ֤ ר ּבֵ ם ֵלאֹמ֗ ר ֲאֵלֶה֜ ּבֵ֨ ָרֵא֒ל ּדַ י ִיׂשְ ֵנ֣ -ּבְ

י  י ֲאִנ֥ ֛ ם ּכִ יַדְעּתֶ֕ ֽ ֶחם וִ ם:קֵ ֱאלֹ  ד'ָל֑ ָרֵאל ַמֵליל ִעְמהֹון ְלֵמיַמר יֶכֽ ְ ֵני ִיׂשּ ְרֲעַמת ּבְ ִמיַע ֳקָדַמי ָית ּתֻ ְסָרא ּוְבַצְפָרא  ׁשְ יְכּלּון ּבִ ָיא ּתֵ ְמׁשַ ין ׁשִ ּבֵ

עּון ַלְחָמא ְוִתְדעּון ֲאֵרי ֲאָנא  ּבְ ׂשְ ַכ֖ס ֶאת ֱאָלָהכֹון: ד'ּתִ ו ַוּתְ ָל֔ ְ ֶרב ַוּתַַ֣על ַהׂשּ י ָבֶע֔ ְיָת֙ה - ַוְיִה֣ ֶקר ָהֽ ה ּוַבּבֹ֗ ֲחֶנ֑ ּמַ ַהֽ
ה:  ֲחֶנֽ ּמַ ל ָסִב֖יב ַלֽ ת ַהּטַ֔ ְכַב֣ י ָבעֶ֔ ׁשִ ַכ֖ס ֶאתַוְיִה֣ ו ַוּתְ ָל֔ ְ ל ָסִב֖יב - ֶרב ַוּתַַ֣על ַהׂשּ ת ַהּטַ֔ ְכַב֣ ְיָת֙ה ׁשִ ֶקר ָהֽ ה ּוַבּבֹ֗ ֲחֶנ֑ ּמַ ַהֽ

ה: ֲחֶנֽ ּמַ ִריָתא: ַלֽ ִריָתא ּוְבַצְפָרא ֲהַות ְנָחַתת ַטָלא ְסחֹור ְסחֹור ְלַמׁשְ א ּוְסֵליַקת ְסָליו ַוֲחַפת ָית ַמׁשְ ת  ַוֲהָוה ְבַרְמׁשָ ְכַב֣ ַוּתַַ֖על ׁשִ



ל ְוִהּנֵ֞ה ַעל ֑ ר ַעל-ַהּטָ ֹפ֖ ּכְ ק ּכַ ֥ ס ּדַ ק ְמֻחְסּפָ֔ ֣ ֙ר ּדַ ְדּבָ י ַהּמִ ֵנ֤ ֶרץ: -ּפְ ל ְוִהּנֵ֞ה ַעלָהָאֽ ֑ ת ַהּטָ ְכַב֣ י -ַוּתַַ֖על ׁשִ ֵנ֤ ּפְ

ק ְמ  ֣ ֙ר ּדַ ְדּבָ ר ַעלַהּמִ ֹפ֖ ּכְ ק ּכַ ֥ ס ּדַ ֶרץ: ֻחְסּפָ֔ ָרא ָהָאֽ י ַמְדּבְ ְגִליָדא ַעל  ּוְסֵליַקת ְנָחַתת ַטָלא ְוָהא ַעל ַאּפֵ ִגיר ּכִ ַדְעַדק ְמַקַלף ַדְעַדק ּכְ

יַאְרָעא:  ְר֣אּו ְבֵנֽ יׁש ֶאל- ַויִּ ל ַויֹּ֨אְמ֜רּו ִא֤ ָרֵא֗ א ָיְד֖עּו ַמה-ִיׂשְ י לֹ֥ ֛ ן ֔הּוא ּכִ ֙ה - ָאִחי֙ו ָמ֣ ֑הּוא ַויֹּ֤אֶמר ֹמׁשֶ
ר ָנתַ֧ן  ֶחם ֲאׁשֶ֨ ם ֣הּוא ַהּלֶ֔ ה:  ד'ֲאֵלֶה֔ ְר ָלֶכ֖ם ְלָאְכָלֽ יַויִּ יׁש ֶאל-֣אּו ְבֵנֽ ל ַויֹּ֨אְמ֜רּו ִא֤ ָרֵא֗ י - ִיׂשְ ֛ ן ֔הּוא ּכִ ָאִחי֙ו ָמ֣

א ָיְד֖עּו ַמה ר ָנתַ֧ן - לֹ֥ ֶחם ֲאׁשֶ֨ ם ֣הּוא ַהּלֶ֔ ֙ה ֲאֵלֶה֔ ה: ד'֑הּוא ַויֹּ֤אֶמר ֹמׁשֶ ָרֵאל ַוֲאָמרּו ְגַבר ַלֲאחּוִהי  ָלֶכ֖ם ְלָאְכָלֽ ַוֲחזֹו ְבֵני ִיׂשְ

ה ְלהֹון הּוא ַלְחָמא ִדי ְיַהב  ַמָנא הּוא ֲאֵרי ָלא ה  ְלכֹון ְלֵמיַכל: ד'ְיָדעּו ָמא הּוא ַוֲאַמר מׁשֶ ֣ ֣ר ִצּוָ ָב֙ר ֲאׁשֶ ה ַהּדָ ּנּו  ד'ֶז֤ ִלְק֣טּו ִמּמֶ֔
חוּ  ֽ ּקָ ָאֳה֖לֹו ּתִ ֥ר ּבְ יׁש ַלֲאׁשֶ ם ִא֛ ֵתיֶכ֔ ֙ר ַנְפׁשֹ֣ ֶלת ִמְסּפַ ְלּגֹ֗ ֶמר ַלּגֻ י ָאְכ֑לֹו עֹ֣ ה ִא֖יׁש ְלִפ֣ ֣ ֣ר ִצּוָ ָב֙ר ֲאׁשֶ ה ַהּדָ  ד': ֶז֤

 ֽ ּקָ ָאֳה֖לֹו ּתִ ֥ר ּבְ יׁש ַלֲאׁשֶ ם ִא֛ ֵתיֶכ֔ ֙ר ַנְפׁשֹ֣ ֶלת ִמְסּפַ ְלּגֹ֗ ֶמר ַלּגֻ י ָאְכ֑לֹו ֹע֣ ּנּו ִא֖יׁש ְלִפ֣ ְתָגָמא ִדי ַפֵקיד חּו:ִלְק֣טּו ִמּמֶ֔  ד' ֵדין ּפִ

ְסבּון:ְלקּוטּו ִמֵנּה ְגַבר ְלפּום ֵמיְכֵלּה ֻעְמָרא ְלגֻ  ֵנּה ּתִ ּכְ ֵתיכֹון ְגַבר ְלִדי ְבַמׁשְ א ִמְנַין ַנְפׁשָ ְלְק֔טּו - ַויֲַּעׂשוּ  ְלַגְלּתָ יִּ ָרֵא֑ל ַוֽ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֵכ֖ן ּבְ
יט:  ְמִעֽ ֖ה ְוַהּמַ ְרּבֶ יט:-ַויֲַּעׂשוּ ַהּמַ ְמִעֽ ֖ה ְוַהּמַ ְרּבֶ ְלְק֔טּו ַהּמַ יִּ ֽ ָרֵא֑ל וַ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֵני יִ  ֵכ֖ן ּבְ ָרֵאל ּוְלָקטּו ְדַאְסֵגי ּוְדַאְזֵער: ַוַעָבדּו ֵכן ּבְ ׂשְ

י יר ִא֥יׁש ְלִפֽ א ֶהְחִס֑ יט לֹ֣ ְמִע֖ ה ְוַהּמַ ְרּבֶ֔ י֙ף ַהּמַ א ֶהְעּדִ ֶמר ְולֹ֤ ּדּו ָבעֹ֔ טּו:-ַויָֹּמ֣ ֶמר  ָאְכ֖לֹו ָלָקֽ ּדּו ָבעֹ֔ ַויָֹּמ֣

י יר ִא֥יׁש ְלִפֽ א ֶהְחִס֑ יט לֹ֣ ְמִע֖ ה ְוַהּמַ ְרּבֶ֔ י֙ף ַהּמַ א ֶהְעּדִ טּו:-ְולֹ֤ ּוְכלֹו ְבעּוְמָרא ְוָלא אֹוַתר ְדַאְסֵגי ּוְדַאְזֵער ָלא ַחִסיר  ָאְכ֖לֹו ָלָקֽ

יׁש ַאל ְגַבר ְלפּום ֵמיְכֵלּה ְלָקטּו: ֖ה ֲאֵלֶה֑ם ִא֕ ּנּו ַעד-ַויֹּ֥אֶמר ֹמׁשֶ ֖ ֶקר:-יֹותֵ֥ר ִמּמֶ ֖ה ֲאֵלֶה֑ם ּבֹֽ יׁש  ַויֹּ֥אֶמר ֹמׁשֶ ִא֕

ּנּו ַעד- ַאל ֖ ֶקר:-יֹותֵ֥ר ִמּמֶ ַאר ִמֵנּה ַעד ַצְפָרא: ּבֹֽ ה ְלהֹון ֱאַנׁש ָלא ַיׁשְ ְמ֣עּו ֶאל- ְולֹא ַוֲאַמר מׁשֶ ֤ים -ׁשָ רּו ֲאָנׁשִ ה ַויֹּוִת֨ ֹמׁשֶ֗
ּנּו֙ ַעד ֙ ֽה:-ִמּמֶ ף ֲעֵלֶה֖ם ֹמׁשֶ ְקֹצ֥ ְבַאׁ֑ש ַויִּ ים ַויִּ ֻרם ּתֹוָלִע֖ ֥ ֶקר ַויָּ ְמ -ְולֹא ּבֹ֔ ּנּו֙ - ֣עּו ֶאלׁשָ ֙ ֤ים ִמּמֶ רּו ֲאָנׁשִ ה ַויֹּוִת֨ ֹמׁשֶ֗

ֽה:- ַעד ף ֲעֵלֶה֖ם ֹמׁשֶ ְקצֹ֥ ְבַאׁ֑ש ַויִּ ים ַויִּ ֻרם ּתֹוָלִע֖ ֥ ֶקר ַויָּ א ּוְסִרי  ּבֹ֔ ָארּו ֻגְבַרָיא ִמֵנה ַעד ַצְפָרא ּוְרֵחׁש ִריֲחׁשָ ה ְוַאׁשְ ילּו ִמן מׁשֶ ְוָלא ַקּבִ

ה: לְ  ּוְרַגז ֲעֵליהֹון מׁשֶ ס:ַויִּ ֶמׁש ְוָנָמֽ ֶ֖ ם ַהׁשּ י ָאְכ֑לֹו ְוַח֥ ִפ֣ ֶקר ִא֖יׁש ּכְ ּבֹ֔ ֶקר ּבַ ּבֹ֣ ֶקר  ְק֤טּו ֹאתֹו֙ ּבַ ּבֹ֣ ְלְק֤טּו ֹאתֹו֙ ּבַ ַויִּ

ס: ֶמׁש ְוָנָמֽ ֶ֖ ם ַהׁשּ י ָאְכ֑לֹו ְוַח֥ ִפ֣ ֶקר ִא֖יׁש ּכְ ּבֹ֔ ְצָפר ְגַבר ְלפּום ֵמיְכֵלּה ּוָמא  ּבַ ְצַפר ּבִ ד ּוְלָקטּו ָיֵתּה ּבִ י ַחְקָלא ּכַ ַאר ִמֵנּה ַעל ַאּפֵ ּתָ ְדִמׁשְ

ר: ׁשָ א ּפָ ְמׁשָ ל ֲחָמא ֲעלֹוִהי ׁשִ אּו֙ ּכָ ד ַויָֹּב֙ ֶמר ָלֶאָח֑ י ָהעֹ֖ ֵנ֥ ה ׁשְ ֶנ֔ ְק֥טּו ֶלֶ֙ח֙ם ִמׁשְ י ָלֽ ִ֗ ׁשּ ִ יֹּ֣ום ַהׁשּ י | ּבַ י -ַוְיִה֣ יֵא֣ ְנׂשִ
ֽה: ידּו ְלֹמׁשֶ ֖ ּגִ ַּ ה ַוי ֵעָד֔ ִ  ָהֽ ֹום ַהׁשּ יּ֣ י | ּבַ לַוְיִה֣ אּו֙ ּכָ ֹב֙ ד ַויָּ ֶמר ָלֶאָח֑ י ָהֹע֖ ֵנ֥ ה ׁשְ ֶנ֔ ְק֥טּו ֶלֶ֙ח֙ם ִמׁשְ י ָלֽ ִ֗ ידּו -ׁשּ ֖ ּגִ ה ַויַּ ֵעָד֔ י ָהֽ יֵא֣ ְנׂשִ

ֽה: א ְוַחוִ  ְלֹמׁשֶ ּתָ ל ַרְבְרֵבי ְכִנׁשְ ֵרין ֻעְמִרין ְלָחד ַוֲאתֹו ּכָ ֵרין ּתְ ִתיָתָאה ְלָקטּו ַלְחָמא ַעל ַחד ּתְ יֹוָמא ׁשְ ה: יאוּ ַוֲהָוה ּבְ ם ַויֹּ֣אֶמר אֲ  ְלמׁשֶ ֵלֶה֗
ר  ֣ ּבֶ ֣ר ּדִ ת ד'֚הּוא ֲאׁשֶ ּבַ ֧תֹון ׁשַ ּבָ ֶדׁש לַֽ -ׁשַ ר ד'קֹ֛ ת ֲאׁשֶ ר ֵא֣ ֽר-ָמָח֑ ת ֲאׁשֶ א֞פּו ֵא֗פּו ְוֵא֤ לּו֙ -ּתֹ ְ ַבׁשּ ּתְ

ל לּו ְוֵאת֙ ּכָ ֵ֔ ׁשּ ֶמֶ֖רת ַעד-ּבַ ם ְלִמׁשְ יחּו ָלֶכ֛ ֧ ף ַהּנִ עֵֹד֔ ֶקר:- ָה֣ ר ַויֹּ֣אֶמר  ַהּבֹֽ ֣ ּבֶ ֣ר ּדִ ם ֚הּוא ֲאׁשֶ ֧תֹון  ד'ֲאֵלֶה֗ ּבָ ׁשַ

ת ּבַ ֶדׁש ַלֽ - ׁשַ ר ד'קֹ֛ ת ֲאׁשֶ ר ֵא֣ ֽר-ָמָח֑ ת ֲאׁשֶ א֞פּו ֵא֗פּו ְוֵא֤ ל- ּתֹ לּו ְוֵאת֙ ּכָ ֵ֔ ׁשּ לּו֙ ּבַ ְ ַבׁשּ ֶרת - ּתְ ֶמ֖ ם ְלִמׁשְ יחּו ָלֶכ֛ ֧ ף ַהּנִ עֵֹד֔ ָה֣
ֶקר:- ַעד א ֳקָדם שְׁ  ד'ַוֲאַמר ְלהֹון הּוא ִדי ַמִליל  ַהּבֹֽ ַבת קּוְדׁשָ ְמָחר ָית ִדי ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלֵמָפא ֲאפֹו ְוָית ִדי ַאּתּון ֲעִתיִדין  ד'ָבָתא ׁשְ

ַרת ַעד ַצְפָרא: ל מֹוָתָרא ַאְצָנעּו ְלכֹון ְלַמּטְ ילּו ְוָית ּכָ ׁשִ ָלא ּבַ יחּו ֹאתֹו֙ ַעד ְלַבׁשָ ֤ ּנִ ה-ַויַּ ֣ ֖ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֶקר ּכַ א  ַהּבֹ֔ ֑ה ְולֹ֣ ֹמׁשֶ
֖ה לֹא יׁש ְוִרּמָ ֹו:- ִהְבִא֔ יחּו ֹאתֹו֙ ַעד ָהְ֥יָתה ּבֽ ֤ ּנִ ֖ה לֹא- ַויַּ יׁש ְוִרּמָ א ִהְבִא֔ ֑ה ְולֹ֣ ה ֹמׁשֶ ֣ ֖ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֶקר ּכַ ֹו:-ַהּבֹ֔  ָהְ֥יָתה ּבֽ

א ָלא ֲהָוה בֵ  ה ְוָלא ְסִרי ְוִריֲחׁשָ ָמא ְדַפִקיד מׁשֶ י ּה:ְוַאְצָנעּו ָיֵתּה ַעד ַצְפָרא ּכְ ֽ ֹום ּכִ הּו ַהיּ֔ ֙ה ִאְכֻל֣ ֥ת ַהיֹּ֖ום -ַויֹּ֤אֶמר ֹמׁשֶ ּבָ ׁשַ
ה:  ד'לַ  ֶדֽ ָ ׂשּ א ִתְמָצֻא֖הּו ּבַ ֹום לֹ֥ יַהיּ֕ ֽ ֹום ּכִ הּו ַהיּ֔ ֙ה ִאְכֻל֣ ֥ת ַהיֹּ֖ום לַ - ַויֹּ֤אֶמר ֹמׁשֶ ּבָ ה: ד'ׁשַ ֶדֽ ָ ׂשּ א ִתְמָצֻא֖הּו ּבַ  ַהיֹּ֕ום לֹ֥

ה ִאְכלּוִהי יוֹ  ָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם ַוֲאַמר מׁשֶ ּבְ ַחְקָלא: ד'ָמא ֵדין ֲאֵרי ׁשַ ֻחֵנּה ּבְ ּכְ ֹום  יֹוָמא ֵדין ָלא ַתׁשְ הּו ּוַביּ֧ ְלְקֻט֑ ים ּתִ ת ָיִמ֖ ׁ֥שֶ ׁשֵ
ְהֶיה ֽ א יִ ֖ת לֹ֥ ּבָ י ׁשַ ִביִע֛ ְ ֹו:- ַהׁשּ ְהֶיה ּבֽ ֽ א יִ ֖ת לֹ֥ ּבָ י ׁשַ ִביִע֛ ְ ֹום ַהׁשּ הּו ּוַביּ֧ ְלְקֻט֑ ים ּתִ ת ָיִמ֖ ׁ֥שֶ ֹו:-ׁשֵ ְלְקֻטֵנּה  ּבֽ א יֹוִמין ּתִ ּתָ ׁשִ

ָתא ָלא ְיֵהי ֵבּה: ּבְ ִביָעָאה ׁשַ י ָיְצ֥אּו ִמן ּוְביֹוָמא ׁשְ ִביִע֔ ְ ֹום ַהׁשּ יּ֣ ְיִה֙י ּבַ אּו:- ַוֽ א ָמָצֽ ט ְולֹ֖ ם ִלְלקֹ֑ ֹום  ָהָע֖ יּ֣ ְיִה֙י ּבַ ֽ וַ

י ָיְצ֥אּו ִמן ִביִע֔ ְ אוּ - ַהׁשּ א ָמָצֽ ט ְולֹ֖ ם ִלְלקֹ֑ חּו:ַוֲהָוה  :ָהָע֖ ּכָ ִביָעָאה ְנָפקּו ִמן ַעָמא ְלִמְלָקּט ְוָלא ַאׁשְ יֹוָמא ׁשְ - ֶאל ד'ַויֹּ֥אֶמר  ּבְ
֑ה ַעד ר ִמְצֹותַ֖י ְותֹורֹתָֽי:-ֹמׁשֶ ֹמ֥ ם ִלׁשְ ַאְנּתֶ֔ ָנ֙ה ֵמֽ ֑ה ַעד-ֶאל ד'ַויֹּ֥אֶמר  ָא֙ ר ִמְצֹותַ֖י - ֹמׁשֶ ֹמ֥ ם ִלׁשְ ַאְנּתֶ֔ ָנ֙ה ֵמֽ ָא֙



קּוַדי ְואֹוָרָיַתי: ד'ַוֲאַמר  ְותֹורֹתָֽי: ה ַעד ֵאיָמַתי ַאּתּון ְמָסְרִבין ְלִמַטר ּפִ י ְלמׁשֶ ֽ ֒ת ַעל ד'- ְר֗אּו ּכִ ּבָ ַ ם ַהׁשּ ן ֣הּוא - ָנתַ֣ן ָלֶכ֣ ּכֵ֠
יו ַאל ְחּתָ֗ יׁש ּתַ ֣בּו | ִא֣ ִים ׁשְ ֶחם יֹוָמ֑ י ֶל֣ ֖ ִ ׁשּ ִ ֹום ַהׁשּ יּ֥ ם ּבַ קֹ-ֹנתֵ֥ן ָלֶכ֛ יׁש ִמּמְ ֵצא ִא֛ ֥ י:יֵ ִביִעֽ ְ ֹום ַהׁשּ יּ֥ ְר֗אּו  ֖מֹו ּבַ

י ֽ ֒ת ַעלד'- ּכִ ּבָ ַ ם ַהׁשּ יו ַאל-ָנתַ֣ן ָלֶכ֣ ְחּתָ֗ יׁש ּתַ ֣בּו | ִא֣ ִים ׁשְ ֶחם יֹוָמ֑ י ֶל֣ ֖ ִ ׁשּ ִ ֹום ַהׁשּ יּ֥ ם ּבַ ן ֣הּוא ֹנתֵ֥ן ָלֶכ֛ ֹק֖מֹו -ּכֵ֠ יׁש ִמּמְ ֵצא ִא֛ ֥ יֵ
י: ִביִעֽ ְ ֹום ַהׁשּ יּ֥ חֹותֹוִהי ָלא ִיּפֹוקְיַהב לְ ד' ֲחזֹו ֲאֵרי  ּבַ יבּו ֲאַנׁש ּתְ ֵרין יֹוִמין ּתִ ִתיָתָאה ְלֵחם ּתְ יֹוָמא ׁשְ ן הּוא ָיֵהב ְלכֹון ּבְ ָתא ַעל ּכֵ ּבְ ֲאַנׁש  כֹון ׁשַ

ִביָעָאה: יֹוָמא ׁשְ י: ֵמַאְתֵרּה ּבְ ִבִעֽ ְ ֹום ַהׁשּ יּ֥ ם ּבַ ֥תּו ָהָע֖ ּבְ ׁשְ ִבִעֽ  ַויִּ ְ ֹום ַהׁשּ יּ֥ ם ּבַ ֥תּו ָהָע֖ ּבְ ׁשְ ִביָעָאה: י:ַויִּ יֹוָמא ׁשְ  ְוָנחּו ַעָמא ּבְ

ית ְקְר֧אּו ֵבֽ ל ֶאת-ַויִּ ָרֵא֛ ׁש:-ִיׂשְ ְדָבֽ ת ּבִ יִח֥ ַצּפִ ן ְוַטְע֖מֹו ּכְ ֙ד ָלָב֔ ַרע ּגַ ֶז֤ ן ְו֗הּוא ּכְ ֖מֹו ָמ֑ ית ׁשְ ְקְר֧אּו ֵבֽ - ַויִּ

ל ֶאת ָרֵא֛ ן ְוַטְע֖מֹו - ִיׂשְ ֙ד ָלָב֔ ַרע ּגַ ֶז֤ ן ְו֗הּוא ּכְ ֖מֹו ָמ֑ ׁש:ׁשְ ְדָבֽ יִח֥ת ּבִ ַצּפִ ַבר ְזַרע ִגָדא ִחָור  ּכְ ֵמּה ָמן ְוהּוא ּכְ ָרֵאל ָית ׁשְ ּוְקרֹו ֵבית ִיׂשְ

ְדָבׁש: ִאְסְקֵריָטָון ּבִ ה  ְוַטְעֵמה ּכְ ֣ ֣ר ִצּוָ ָב֙ר ֲאׁשֶ ה ַהּדָ ה ֶז֤ ֶמֶ֖רת  ד'ַויֹּ֣אֶמר ֹמׁשֶ֗ ּנּו ְלִמׁשְ ֶמ֙ר ִמּמֶ֔ א ָהעֹ֙ ְמלֹ֤
הֹוִציִא֥י ֶאְתֶכ֖ם ֵמֶאֶ֥רץ -ַען | ִיְר֣אּו ֶאתְלדֹרֵֹתיֶכ֑ם ְלמַ֣  ר ּבְ ְדּבָ֔ ּמִ י ֶאְתֶכ֙ם ּבַ ְלּתִ ר ֶהֱאַכ֤ ֶחם ֲאׁשֶ֨ ַהּלֶ֗

ִים: ה  ִמְצָרֽ ה ַויֹּ֣אֶמר ֹמׁשֶ֗ ֣ ֣ר ִצּוָ ָב֙ר ֲאׁשֶ ה ַהּדָ ַען | ִיְר֣אּו ֶאת ד'ֶז֤ ֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכ֑ם ְלַמ֣ ֶמ֖ ּנּו ְלִמׁשְ ֶמ֙ר ִמּמֶ֔ א ָהעֹ֙ ֶחם - ְמלֹ֤ ַהּלֶ֗

ִים: הֹוִציִא֥י ֶאְתֶכ֖ם ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ ר ּבְ ְדּבָ֔ ּמִ י ֶאְתֶכ֙ם ּבַ ְלּתִ ר ֶהֱאַכ֤ ְתָגָמא ִדי ַפִקיד  ֲאׁשֶ֨ ה ֵדין ּפִ ִמֵלי ֻעְמָרא ִמֵנּה  ד'ַוֲאַמר מׁשֶ

ָרא  ַמְדּבְ ִדיל ְדֶיְחזּון ָית ַלְחָמא ִדי אֹוָכִלית ָיְתכֹון ּבְ קּוִתי ָיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים:ְלַמְטָרא ְלָדֵריכֹון ּבְ ַאּפָ ל ּבְ ה ֶאֽ - ַויֹּ֨אֶמר ֹמׁשֶ֜
ת ְוֶתן ֶנת ַאַח֔ ח ִצְנֶצ֣ ן ַק֚ א- ַאֲהרֹ֗ ה ְמלֹֽ ּ֥מָ י -ׁשָ ח ֹאתֹו֙ ִלְפֵנ֣ ֤ ן ְוַהּנַ ֶמר ָמ֑ ם: ד'ָהעֹ֖ ֶמֶ֖רת ְלדֹרֵֹתיֶכֽ  ְלִמׁשְ

ל ה ֶאֽ ֶנת ַאחַ֔ -ַויֹּ֨אֶמר ֹמׁשֶ֜ ח ִצְנֶצ֣ ן ַק֚ א- ת ְוֶתןַאֲהרֹ֗ ה ְמלֹֽ ּ֥מָ ֶמר - ׁשָ י ָהעֹ֖ ח ֹאתֹו֙ ִלְפֵנ֣ ֤ ן ְוַהּנַ ם: ד'ָמ֑ ֶרת ְלֹדרֵֹתיֶכֽ ֶמ֖  ְלִמׁשְ
ה ְלַאֲהרֹן ַסב ְצלֹוִחית ֲחָדא ְוַהב ַתָמן ְמֵלי ֻעְמָרא ָמן ְוַאְצַנע ָיֵתּה ֳקָדם  ֥ה  ְלַמְטָרא ְלָדֵריכֹון:  ד'ַוֲאַמר מׁשֶ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֑ה -לאֶ  ד'ּכַ ֹמׁשֶ

ֶרת: ָמֽ ת ְלִמׁשְ י ָהֵעֻד֖ ן ִלְפֵנ֥ הּו ַאֲהרֹ֛ יֵח֧ ּנִ ֥ה  ַויַּ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֶרת: -ֶאל ד'ּכַ ָמֽ ת ְלִמׁשְ י ָהֵעֻד֖ ן ִלְפֵנ֥ הּו ַאֲהרֹ֛ יֵח֧ ּנִ ֑ה ַויַּ ֹמׁשֶ

ָמא ִדי ַפִקיד  ה ְוַאְצְנֵעּה ַאֲהרֹן ֳקָדם ַסֲהדּוָתא ְלַמְטָרא:  ד'ּכְ י ְלמׁשֶ ְכ֤לּו ֶאתּוְבֵנ֣ ל ָאֽ ָרֵא֗ ה ַעד-ִיׂשְ ָנ֔ ים ׁשָ ִע֣ ֙ן ַאְרּבָ - ַהּמָ
ֶ֑בת ֶאת-ּבָֹא֖ם ֶאל ֶרץ נֹוׁשָ ְכ֔לּו ַעד- ֶא֣ ֙ן ָאֽ ם ֶאל-ַהּמָ ַען:- ּבָֹא֕ ָנֽ ה ֶאֶ֥רץ ּכְ ְכ֤לּו ֶאת ְקֵצ֖ ל ָאֽ ָרֵא֗ י ִיׂשְ -ּוְבֵנ֣

ה ַעד ָנ֔ ים ׁשָ ִע֣ ֙ן ַאְרּבָ ֶ֑בת ֶאת- ּבָֹא֖ם ֶאל-ַהּמָ ֶרץ נֹוׁשָ ְכ֔לּו ַעדהַ - ֶא֣ ֙ן ָאֽ ם ֶאל- ּמָ ַען:- ּבָֹא֕ ָנֽ ה ֶאֶ֥רץ ּכְ ָרֵאל ֲאָכלּו  ְקֵצ֖ ּוְבֵני ִיׂשְ

ִנין ַעד ְדֵמיֵתיהֹון ְלַאְרָעא ָיְתָבָתא ָית ַמָנא ֲאָכלּו ַעד ְדָאתֹו ִלְסָיֵפי ַאְרָעא ִדְכָנַען: ִעין ׁשְ ה   ָית ַמָנא ַאְרּבְ ית ָהֵאיָפ֖ ִר֥ ֶמר ֲעׂשִ ְוָהעֹ֕
ה ֽהּוא:ְוָהעֹ֕  ֽהּוא: ית ָהֵאיָפ֖ ִר֥ ְתָלת ְסִאין הּוא: ֶמר ֲעׂשִ   ְוֻעְמָרא ַחד ִמן ַעְסָרא ּבִ

  

  תפלה על הפרנסה:

ַמִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּב  ַאָּתהַאָּתהַאָּתהַאָּתה ַמִים ּוְׁשֵמי ַהׁשָּ יָת ֶאת ַהׁשָּ ֶהם הּוא ה' ְלַבֶּד ַאָּתה ָעשִֹ
יָת ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ָּתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו ַּגם ַּבִּמְד  ָּבר ִהְמַטְרָּת ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ְוַאָּתה הּוא ֶׁשָעשִֹ

ְמלֹוָתם א ָב  ַמִים ּוִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש הֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ְוַגם ָנַתָּת ָלֶהם ָּכל ָצְרֵכיֶהם שִֹ ְלָתה ָלֶהם ֶלֶחם ִמן ַהׁשָּ
ּו ְוַתְסִּפיק ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו ְוָצְרֵכי ֵמֲעֵליֶהם ֵּכן ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ּוַבֲחָסֶדי ָהֲעצּוִמים ְּתזּוֵננּו ּוְתַפְרְנֵסנּו ּוְתַכְלְּכֵלנ

ָרֵאל ַהְמרּוִּבים ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח ְּבִלי טַֹרח ְוָעָמל ָּגדֹול ִמַּתַחת ָיְד ַהְּנִקָּיה ְוא ִמַּת  ר ַעְּמ ֵּבית ִישְֹ ַחת ְיֵדי ָבשָֹ
  ָוָדם:

  

ָּתִכין ִלי ּוְלַאְנֵׁשי ֵביִתי ָּכל ַמֲחסֹוֵרנּו ְוַתְזִמין ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו ְלָכל י ֲאבֹוַתי ֶׁש ֵק י ֵואַק ָרצֹון ִמְּלָפֶני ה' ֱאְיִהי ְיִהי ְיִהי ְיִהי 
עֹוֵתינּו ֵדי ִסּפּוֵקנּו ּוְלָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינּו  ֵדי ִמְחָיֵתנּו ִמָּיְד יֹום ָוּיֹום ֵמַחֵּיינּו ֵדי ַמֲחסֹוֵרנּו ּוְלָכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ִמׁשָּ

יִתי ָבה ְוא ְּכִמעּוט ִמְפָעֵלינּו ְוקֹוֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמְזֵעיר ְּגמּולֹוֵתינּו ְוִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ּוְמזֹונֹות ַאְנֵׁשי ֵב ַהטֹוָבה ְוָהְרָח 
ר ָוָדם:   ְוַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ְמסּוִרים ְּבָיְד ְוא ְּבַיד ָּבֹשָ
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