דבר יו ביומו
 Laשמות ה'  ,י"ג
quantité
de
briques à fabriquer
par
les
Hébreu
asservis, jour après
jour
 La ration quotidienneשמות ט"ז ,ד'
de Manne à recueillir
chaque jour par tout
B en Yisraël
 Le détail desויקרא כ"ג ל"ז
offrandes
quotidiennes au Beth
haMikdach

RATION QUOTIDIENNE
יג וְ הַ ֹגְ ִי ,צִ י לֵאמֹר ַ :
ֲיכֶ  ְבַ ריוֹ ְ יוֹמוֹ ַ ,אֲ ֶ!ר
מַ ע ֵ
ִ ְהיוֹת הַ ֶ#בֶ ".
ד ַו'ֹאמֶ ר ה' אֶ למ ֶֹ!הִ ,הנְ נִ י מַ ְמ ִטיר
לָכֶ  לֶחֶ  ִמ"הַ ָ-מָ יִ ; וְ יָצָ א הָ עָ 
וְ ל ְָקט ְבַ ריוֹ ְ יוֹמוֹ ,לְ מַ עַ "
אֲ נ ֶַ  0הֲ ֵילֵ ְ 1תו ָֹר ִתי ִא2א
לז אֵ ֶה מוֹעֲדֵ י ה' ,אֲ ֶ!ר ְִ #ק ְרא אֹתָ 
ִמ ְק ָראֵ י קֹדֶ ! :לְ הַ ְק ִריב ִא ֶ-ה ַלה',
מנְ חָ ה זֶבַ ח נְ ָסכִ י ְבַ ריוֹ
ֹעלָה ִ

ְ יוֹמוֹ.
 La prière du Roiמלכים א ,פרק ל'
 , Salomon, ses voeux deנ"ט
mener une justice
d’équité au quotidien
 La nourritureדניאל פרק א'  ,ה'
quotidienne de Daniel et
ses compagnons chez le
roi babylonien

 La ration alimentaire duירמיהו פרק נ"ב ,
 roi exilé Yehoyakhinל"ד

 La ration quotidienneנחמיה י"א כ"ג
des chanteurs (au temps
)d’Ezra

 La part des portiers etנחמיה י"ב
 des chanteurs, tous lesמ"ז
jours

נט וְ יִ ְהי ְדבָ ַרי אֵ ֶה ,אֲ ֶ!ר ִה ְתחַ ַנְ ִ#י
לִ ְפנֵי ה'ְ ,קרֹבִ י אֶ לה' אֱ 2הֵ ינ ,יוֹמָ 
מ ְ! ַ7ט
ָולָיְ לָהַ :לעֲוֹת ִמ ְ! ַ7ט עַ בְ וִֹ ,
עַ 8וֹ יִ ְ ָראֵ ל ְבַ ריוֹ ְ יוֹמוֹ.
ה וַיְ מַ " לָהֶ  הַ  ֶ8לְֶ 1בַ ריוֹ
מ'ֵ י" ִמ ְ! ָ#יו,
ְ יוֹמוִֹ ,מ ַ7ת ַ ג הַ  ֶ8לִֶ 1
מ ְקצָ תָ 
לְ ג ְַלָ!ָ ,נִ י ָ!לוֹ!; ִ
יַעַ ְמד ,לִ ְפנֵי הַ  ֶ8לֶ1
לד וַאֲ ר 9חָ תוֹ ,אֲ ר 9חַ ת ִָ #מיד נִ ְ#נָהוֹ
מֵ אֵ ת מֶ לֶ ָ 1בֶ ל ְבַ ריוֹ ְ יוֹמוֹ
עַ דיוֹ מוֹתוֹֹ :ל ,יְ מֵ י חַ 'ָ יו} .ש{

כג ִ י ִמצְ וַת הַ  ֶ8לֲֶ ,1עלֵיהֶ ; וַאֲ מָ נָה
עַ להַ ְמ! ְֹר ִריְ ,בַ ריוֹ ְ יוֹמוֹ.
מז וְ כָ ליִ ְ ָראֵ ל ִ ימֵ י זְ ר ָ 9בֶ ל בִ ימֵ י
נְ חֶ ְמיָה ,נ ְֹתנִ י ְמנָיוֹת הַ ְמ! ְֹר ִרי
וְ הַ ֹ
ְ יוֹמוֹ;
ע ֲִרי ְבַ ריוֹמַ ְק ִ ִ!י ,לַלְ וִ 'ִ  ,וְ הַ לְ וִ 'ִ  ,מַ ְק ִ ִ!י
לִ בְ נֵי =הֲ רֹ"

