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Prière de matin de semaine (prières principales sans minyane) 
 

Au lever 

יָך ֲאִני מֹוֶדה ֶלְך, ְלָפֶנֶֽ ְרתָ , ְוַקָים ַחי ֶמֶֽ  ַרָבה, ְבֶחְמָלה ִנְשָמִתי ִבי ֶשֶהֱחַזֶֽ
ָך  .ֱאמּוָנֶתֶֽ

 
Lavage des mains : 

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ נּו ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ נּו, ְבִמְצֹוָתיו ִקְדָשֶֽ  ַעל ְוִצָּוֶֽ
ִים ְנִטיַלת  .ָיָדֶֽ

 
Sur le bon fonctionnement du corps : 

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ  ּוָבָרא, ְבָחְכָמה ָהָאָדם ֶאת ָיַצר ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ
ּועַ  ָגלּוי. ִליםֲחלּו ֲחלּוִלים, ְנָקִבים ְנָקִבים בוֹ  י ְוָידֶֽ א ִלְפנ  ָך ִכס   ֶשִאם, ְכבֹוֶדֶֽ

חַ  ֶהם ֶאָחד ִיָפת ֶֽ ם אוֹ , מ  ֶהם ֶאָחד ִיָסת   ְוַלֲעמֹוד ְלִהְתַקי ם ֶאְפַשר ִאי, מ 
יָך א, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ְלָפֶנֶֽ  .ַלֲעשֹות ּוַמְפִליא ָבָשר ָכל רֹופ 

 
Talit 

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ נּו ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ נּו, ְבִמְצֹוָתיו ִקְדָשֶֽ  ְוִצָּוֶֽ
ף  .ַבִציִצת ְלִהְתַעט 

 
Tefilines 

En posant la tefila du bras : 

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ נּו ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ נּו, ְבִמְצֹוָתיו ִקְדָשֶֽ יחַ  ְוִצָּוֶֽ  ְלָהִנֶֽ
 .ְתִפִלין

Les ashkénazes ajoutent en mettant la tefila de tête : 
ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ נּו ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ נּו, ְצֹוָתיוְבמִ  ִקְדָשֶֽ  ַעל ְוִצָּוֶֽ
 .ְתִפִלין ִמְצַות

 
ם ָברּוְך  .ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ְכבֹוד ש 

 

ַרְשִתיְך ַרְשִתיְך, ְלעֹוָלם ִלי ְוא  ֶדק ִלי ְוא  ֶסד ּוְבִמְשָפט ְבֶצֶֽ . ּוְבַרֲחִמים ּוְבֶחֶֽ
ַרְש  ַעתְ , ֶבֱאמּוָנה ִלי ִתיְךְוא   .ְייָ  ֶאת ְוָיַדֶֽ

 
Bénédiction de la Neshama : 

תָ  ְנָשָמה, ֱאֹלַהי  ַאָתה, ְיַצְרָתּה ַאָתה, ְבָראָתּה ַאָתה. ִהיא ְטהֹוָרה ִבי ֶשָנַתֶֽ
ִני ִלְטָלּה ָעִתיד ְוַאָתה, ְבִקְרִבי ְמַשְמָרּה ְוַאָתה, ִבי ְנַפְחָתּה , ִמֶמֶֽ

יָך ֲאִני מֹוֶדה, ְבִקְרִבי ֶשַהְנָשָמה ְזַמן ָכל. ָלבֹוא ֶלָעִתיד ִבי ּוְלַהֲחִזיָרּה , ְלָפֶנֶֽ
י ֱאֹלַהי ְייָ  אֹלה   ָברּוְך. ַהְנָשמֹות ָכל ֲאדֹון, ַהַמֲעִשים ָכל בֹוןִר , ֲאבֹוַתי ו 

ִתים ִלְפָגִרים ְנָשמֹות ַהַמֲחִזיר, ְייָ  ַאָתה  .מ 
 
 

Bénédictions sur la Tora : 
ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ נּו ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ נּו, ְבִמְצֹוָתיו ִקְדָשֶֽ  ְוִצָּוֶֽ
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י ַלֲעסֹוק  .תֹוָרה ְבִדְבר 

ינּו ְייָ  ָנא ְוַהֲעֶרב י ֶאת ֱאֹלה ֶֽ ינּו תֹוָרְתָך ִדְבר  ית ַעְמָך ּוְבִפי ְבִפֶֽ ל ב  , ִיְשָרא 
ְחנּו ְוִנְהֶיה ינּו ֲאַנֶֽ י ְוֶצֱאָצא ֶֽ ית ְמָךעַ  ְוֶצֱאָצא  ל ב  נּו ִיְשָרא  י כָֻּלֶֽ ָך יֹוְדע   ְשֶמֶֽ
י ָך ְולֹוְמד  ד, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ִלְשָמּה תֹוָרֶתֶֽ ל ְלַעמוֹ  תֹוָרה ַהְמַלמ   .ִיְשָרא 

 

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ַחר ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ נּו ָבֶֽ ַתן, ָהַעִמים ִמָכל ָבֶֽ  ְוָנֶֽ
נּו ן, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. תֹוָרתוֹ  ֶאת ָלֶֽ  .ַהתֹוָרה נֹות 

 
ָך ְייָ  ְיָבֶרְכְך ר. ְוִיְשְמֶרֶֽ יָך ָפָניו ְייָ  ָיא  ֶלֶֽ ךָ  א  ֶנֶֽ יָך ָפָניו ְייָ  ִיָשא. ִויחֻּ ֶלֶֽ ם א   .ָשלֹום ְלָך ְוָיש 

 

לּו ין ְדָבִרים א ֶֽ ָאה: ִשעּור ָלֶהם ֶשא   .תֹוָרה ְוַתְלמּוד ֲחָסִדים ּוְגִמילּות יֹוןְוָהַראְ  ְוַהִבכּוִרים ַהפ 
 

לּו ל ֶשָאָדם ְדָבִרים א ֶֽ יֶהם אֹוכ  רֹות  ֶרן ַהֶזה ָבעֹוָלם פ  ֶמת ְוַהֶקֶֽ לּו, ַהָבא ָלעֹוָלם לוֹ  ַקֶיֶֽ ן ְוא ֶֽ : ה 
ם ָאב ִכבּוד ית ְוַהְשָכַמת, ֲחָסִדים ּוְגִמילּות, ָוא  , אֹוְרִחים ְוַהְכָנַסת, ְרִביתְועַ  ַשֲחִרית ַהִמְדָרש ב 
ת ּוְלָוַית, ַכָלה ְוַהְכָנַסת, חֹוִלים ּוִבקּור ין ָשלֹום ַוֲהָבַאת, ְתִפָלה ְוִעיּון, ַהמ  רוֹ  ָאָדם ב  , ַלֲחב 

ֶגד תֹוָרה ְוַתְלמּוד  .כָֻּלם ְכֶנֶֽ
 
 

Bénédictions du matin : 

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ְכִוי ָנַתן ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ ין ְלַהְבִחין ִביָנה ַלֶשֶֽ  ב 
ין יֹום ְיָלה ּוב   .ָלֶֽ

ינּו יָ יְ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ִני, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ ל ֶשָעַשֶֽ  .ִיְשָרא 

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ חַ , ָהעֹוָלם ֶמֶֽ  .ִעְוִרים פֹוק ֶֽ

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ִמים ַמְלִביש, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ  .ֲערֻּ

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ  .ִריםֲאסּו ַמִתיר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ף, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ  .ְכפּוִפים זֹוק 

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ֶרץ רֹוַקע, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ ִים ַעל ָהָאֶֽ  .ַהָמֶֽ

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ָשה, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ  .ָצְרִכי ָכל ִלי ֶשָעֶֽ

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ִכין, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ י ַהמ  ֶבר ִמְצֲעד   .ָגֶֽ

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ל אֹוז ר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ  .ִבְגבּוָרה ִיְשָרא 

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ ל עֹוט   .ְבִתְפָאָרה ִיְשָרא 

ֶלְך ינּוֱאֹלה ֶֽ  ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ן, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ ף ַהנֹות  חַ  ַלָיע   .ֹכֶֽ

ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ָנה ַהַמֲעִביר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ יָני ש  ע   ּוְתנּוָמה מ 
ַעְפַעָפי  .מ 

יָך ָרצֹון ִויִהי ינּו ְייָ , ִמְלָפֶנֶֽ י ֱאֹלה ֶֽ אֹלה  ינּו ו  נּו, ֲאבֹות ֶֽ ָך ֶשַתְרִגיל ֶֽ  ,ְבתֹוָרֶתֶֽ
נּו יָך ְוַדְבק ֶֽ נּו ְוַאל, ְבִמְצֹוֶתֶֽ י ֹלא ְתִביא ֶֽ ְטא ִליד  י ְוֹלא, ח  ָרה ִליד  , ְוָעֹון ֲעב 

י ְוֹלא י ְוֹלא, ִנָסיֹון ִליד  נּו ַתְשֶלט ְוַאל, ִבָזיֹון ִליד  ֶצר ָבֶֽ נּו. ָהָרע י ֶֽ  ְוַהְרִחיק ֶֽ
ָאָדם ר ָרע מ  ָחב  נּו. ָרע ּומ  ֶצר ְוַדְבק ֶֽ  ֶאת ְוכֹוף, טֹוִבים ּוְבַמֲעִשים ֹובַהט ְבי ֶֽ
נּו נּו. ָלְך ְלִהְשַתְעֶבד ִיְצר ֶֽ ן, יֹום ּוְבָכל, ַהיֹום ּוְתנ ֶֽ ֶסד ְלח   ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֶֽ
יֶניָך י, ְבע  ינ  ינּו ָכל ּוְבע  נּו, רֹוא ֶֽ , ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. טֹוִבים ֲחָסִדים ְוִתְגְמל ֶֽ
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ל ל ְלַעמוֹ  טֹוִבים ֲחָסִדים גֹומ   .ִיְשָרא 
 
 

Psaume 30 : 

ִית ֲחנַֻּכת ִשיר ִמְזמֹור ִני ִכי ְייָ  ֲארֹוִמְמָך. ְלָדִוד ַהַבֶֽ ְחתָ  ְוֹלא, ִדִליָתֶֽ  ִשַמֶֽ
ְעתִ , ֱאֹלָהי ְייָ . ִלי ֹאְיַבי יָך יִשַּוֶֽ ֶלֶֽ ִני א  יתָ  ְייָ . ַוִתְרָפא ֶֽ , ַנְפִשי ְשאֹול ִמן ֶהֱעִלֶֽ

ִני ֶכר ְוהֹודּו, ֲחִסיָדיו ַלייָ  ַזְמרּו. בֹור ִמָיְרִדי ִחִייַתֶֽ ַגע ִכי. ָקְדשוֹ  ְלז ֶֽ , ְבַאפוֹ  ֶרֶֽ
ֶרב, ִבְרצֹונוֹ  ַחִיים ִכי ָיִלין ָבֶעֶֽ ֶקר, ֶבֶֽ ְר  ַוֲאִני. ִרָנה ְוַלֹבֶֽ  ַבל, ְבַשְלִוי ִתיָאַמֶֽ
ְדָתה ִבְרצֹוְנָך ְייָ . ְלעֹוָלם ֶאמֹוט ְרתָ , ֹעז ְלַהְרִרי ֶהֱעַמֶֽ יָך ִהְסַתֶֽ יִתי, ָפֶנֶֽ  ָהִיֶֽ
יָך. ִנְבָהל ֶלֶֽ ַצע ַמה. ֶאְתַחָנן ֲאֹדָני ְוֶאל, ֶאְקָרא ְייָ  א   ֶאל ְבִרְדִתי, ְבָדִמי ֶבֶֽ
ַחת ָךֲאמִ  ֲהַיִגיד, ָעָפר ֲהיֹוְדָך, ָשֶֽ ִני ְייָ  ְשַמע. ֶתֶֽ ְכתָ . ִלי ֹעז ר ֱהי ה ְייָ , ְוָחנ ֶֽ  ָהַפֶֽ

ְחתָ , ִלי ְלָמחֹול ִמְסְפִדי ִני ַשִקי ִפַתֶֽ ַען. ִשְמָחה ַוְתַאְזר ֶֽ  ְוֹלא ָכבֹוד ְיַזֶמְרָך ְלַמֶֽ
ךָ  ְלעֹוָלם ֱאֹלַהי ְייָ , ִיֹדם  . אֹוֶדֶֽ

 

Psouké de-zimra : 

אִשית ֹעֶשה ְךָברּו, הּוא ָברּוְך, ָהעֹוָלם ְוָהָיה ֶשָאַמר ָברּוְך  ָברּוְך, ְבר 
ר ם ָברּוְך, ּוְמַקי ם גֹוז ר ָברּוְך, ְועֹוֶשה אֹומ  ֶרץ ַעל ְמַרח  ם ָברּוְך, ָהָאֶֽ  ְמַרח 

ָאיו טֹוב ָשָכר ְמַשל ם ָברּוְך, ַהְבִריֹות ַעל ַצח ְוַקָים ָלַעד ַחי ָברּוְך, ִליר  , ָלֶנֶֽ
ינּו ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ְשמוֹ  רּוְךבָ , ּוַמִציל פֹוֶדה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ל, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ  ָהא 
ָלל, ָהַרֲחָמן ָהָאב ָבח, ַעמוֹ  ְבִפי ַהְמהֻּ , ַוֲעָבָדיו ֲחִסיָדיו ִבְלשֹון ּוְמֹפָאר ְמשֻּ

י ינּו ְייָ  ְנַהֶלְלָך. ַעְבֶדָך ָדִוד ּוְבִשיר   ַגֶדְלָךּונְ , ּוִבְזִמירֹות ִבְשָבחֹות ֱאֹלה ֶֽ
ֲחָך נּו, ְוַנְמִליְכָך, ִשְמָך ְוַנְזִכיר ּוְנָפֶאְרָך ּוְנַשב  ינּו ַמְלכ ֶֽ י, ָיִחיד, ֱאֹלה ֶֽ  ח 

ֶלְך, ָהעֹוָלִמים ָבח ֶמֶֽ י ּוְמֹפָאר ְמשֻּ ֶלְך, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ַהָגדֹול ְשמוֹ  ַעד ֲעד   ֶמֶֽ
ָלל  .   ַבִתְשָבחֹות ְמהֻּ

Baroukh chè-amar, ve-haya ha-ôlam, baroukh hou, baroukh ôssè 

verèchit, baroukh omèr ve-ôssè, baroukh gozèr, ou-mekayèm, baroukh 

merahèm, âl ha-arèts, baroukh merahèm, âl ha-briot, baroukh 

mechalèm sakhar tov li-réav, baroukh haï la-âd, ve-kayam la-nétsah, 

baroukh podè, ou-matsil, baroukh chemo.  
 

יעּו, ִבְשמוֹ  ְראּוקִ  ַלייָ  הֹודּו ירּו. ֲעִליֹלָתיו ָבַעִמים הֹוִדֶֽ , לוֹ  ַזְמרּו, לוֹ  ִשֶֽ
יחּו ם ִהְתַהְללּו. ִנְפְלֹאָתיו ְבָכל ִשֶֽ ב ִיְשַמח, ָקְדשוֹ  ְבש  י ל   ִדְרשּו. ְייָ  ְמַבְקש 

זוֹ  ְייָ  י ֹמְפָתיו ,ָעָשה ֲאֶשר ִנְפְלֹאָתיו ִזְכרּו. ָתִמיד ָפָניו ַבְקשּו, ְועֻּ  ּוִמְשְפט 
יהּו ַרע. ִפֶֽ ל ֶזֶֽ י, ַעְבדוֹ  ִיְשָרא  ינּו ְייָ  הּוא. ְבִחיָריו ַיֲעֹקב ְבנ  ֶרץ ְבָכל, ֱאֹלה ֶֽ  ָהָאֶֽ

ֶלף ִצָּוה ָדָבר, ְבִריתוֹ  ְלעֹוָלם ִזְכרּו. ִמְשָפָטיו  ֶאת ָכַרת ֲאֶשר. דֹור ְלֶאֶֽ
הָ ַויַ . ְלִיְצָחק ּוְשבּוָעתוֹ , ַאְבָרָהם ל, ְלֹחק ְלַיֲעֹקב ֲעִמיֶדֶֽ  ְבִרית ְלִיְשָרא 
ן ְלָך, ל אֹמר. עֹוָלם ֶרץ ֶאת  ַען ֶאֶֽ ֶבל, ְכָנֶֽ י ִבְהיֹוְתֶכם. ַנֲחַלְתֶכם ֶחֶֽ , ִמְסָפר ְמת 
ר ַעם ֶאל ּוִמַמְמָלָכה, גֹוי ֶאל ִמגֹוי ַוִיְתַהְלכּו. ָבּה ְוָגִרים ִכְמַעט  ֹלא. ַאח 
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יחַ  ֹוַכח, ְלָעְשָקם ְלִאיש ִהִנֶֽ יֶהם ַויֶֽ , ִבְמִשיָחי ִתְגעּו ַאל. ְמָלִכים ֲעל 
עּו ַאל ּוִבְנִביַאי ֶרץ ָכל ַלייָ  ִשירּו. ָתר ֶֽ . ְישּוָעתוֹ  יֹום ֶאל ִמיֹום ַבְשרּו, ָהָאֶֽ

ָללּומְ  ְייָ  ָגדֹול ִכי. ִנְפְלֹאָתיו ָהַעִמים ְבָכל, ְכבֹודוֹ  ֶאת ַבגֹוִים ַסְפרּו , ְמֹאד הֻּ
י ָכל ִכי. ֱאֹלִהים ָכל ַעל הּוא ְונֹוָרא ִים ַוייָ . ֱאִליִלים ָהַעִמים ֱאֹלה   ָשַמֶֽ
, ַעִמים ִמְשְפחֹות ַלייָ  ָהבּו. ִבְמֹקמוֹ  ְוֶחְדָוה ֹעז, ְלָפָניו ְוָהָדר הֹוד. ָעָשה
אּו ְנָחהמִ  ְשאּו, ְשמוֹ  ְכבֹוד ַלייָ  ָהבּו. ָוֹעז ָכבֹוד ַלייָ  ָהבּו , ְלָפָניו ּוֹבֶֽ

ֶדש ְבַהְדַרת ַלייָ  ִהְשַתֲחוּו ילּו. ֹקֶֽ ֶרץ ָכל ִמְלָפָניו ִחֶֽ ל ִתכֹון ַאף, ָהָאֶֽ ב   ַבל ת 
ִים ִיְשְמחּו. ִתמֹוט ֶרץ ְוָתג ל ַהָשַמֶֽ  ַהָים ִיְרַעם. ָמָלְך ְייָ , ַבגֹוִים ְוֹיאְמרּו, ָהָאֶֽ

י ְיַרְננּו ָאז. בוֹ  ֲאֶשר ְוָכל הַהָשדֶ  ַיֲעֹלץ, ּוְמלֹואוֹ  ַער ֲעצ  י, ַהָיֶֽ  ִכי, ְייָ  ִמִלְפנ 
ֶרץ ֶאת ִלְשפֹוט ָבא  ְוִאְמרּו. ַחְסדוֹ  ְלעֹוָלם ִכי, טֹוב ִכי ַלייָ  הֹודּו. ָהָאֶֽ

נּו י הֹוִשיע ֶֽ נּו ֱאֹלה  נּו, ִיְשע ֶֽ נּו ְוַקְבצ ֶֽ ם ְלֹהדֹות, ַהגֹוִים ִמן ְוַהִציל ֶֽ ָך ְלש  , ָקְדֶשֶֽ
חַ  ָך ְלִהְשַתב ֶֽ י ְייָ  ָברּוְך. ִבְתִהָלֶתֶֽ ל ֱאֹלה  , ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ִיְשָרא 
ן, ָהָעם ָכל ַוֹיאְמרּו ל, ָאמ  ינּו ְייָ  רֹוְממּו. ַלייָ  ְוַהל   ַלֲהדֹום ְוִהְשַתֲחוּו, ֱאֹלה ֶֽ
ינּו ְייָ  רֹוְממּו. הּוא ָקדֹוש, ַרְגָליו  ְייָ  ָקדֹוש ִכי, ָקְדשוֹ  ְלַהר ְוִהְשַתֲחוּו ֱאֹלה ֶֽ

ינּו ר, ַרחּום ְוהּוא. ֱאֹלה ֶֽ  ְוֹלא, ַאפוֹ  ְלָהִשיב ְוִהְרָבה, ַיְשִחית ְוֹלא, ָעֹון ְיַכפ 
יָך ִתְכָלא ֹלא, ְייָ  ַאָתה. ֲחָמתוֹ  ָכל ָיִעיר ִני ַרֲחֶמֶֽ  ָתִמיד ַוֲאִמְתָך ַחְסְדָך, ִמֶמֶֽ
יָך ְזֹכר. יִיְצרּונִ  יָך ְייָ  ַרֲחֶמֶֽ עֹוָלם ִכי, ַוֲחָסֶדֶֽ ָמה מ   ַעל, ל אֹלִהים ֹעז ְתנּו. ה ֶֽ

ל זוֹ , ַגֲאָותוֹ  ִיְשָרא  יָך ֱאֹלִהים נֹוָרא. ַבְשָחִקים ְועֻּ ל, ִמִמְקָדֶשֶֽ ל א  , ִיְשָרא 
ן הּוא מֹות ֹעז נֹות  ל. ֱאֹלִהים ָברּוְך, ָלָעם ְוַתֲעצֻּ ל, יָ יְ  ְנָקמֹות א   ְנָקמֹות א 

יעַ  א. הֹוִפֶֽ ט ִהָנש  ֶרץ ֹשפ  ב, ָהָאֶֽ  ַעְמָך ַעל, ַהְישּוָעה ַלייָ . ג ִאים ַעל ְגמּול ָהש 
ָך ָלה ִבְרָכֶתֶֽ נּו ְצָבאֹות ְייָ . ֶסֶֽ י ָלנּו ִמְשָגב, ִעָמֶֽ ָלה ַיֲעֹקב ֱאֹלה  , ְצָבאֹות ְייָ . ֶסֶֽ
י חַ  ָאָדם ַאְשר  ֶלְך, יָעההֹוִשֶֽ  ְייָ . ָבְך ֹבט ֶֽ נּו ַהֶמֶֽ נּו ְביֹום ַיֲענ ֶֽ יָעה. ָקְרא ֶֽ  הֹוִשֶֽ
ָך ֶאת ְך, ַעֶמֶֽ ָך ֶאת ּוָבר  ם, ַנֲחָלֶתֶֽ ם ּוְרע  נּו. ָהעֹוָלם ַעד ְוַנְשא   ִחְכָתה ַנְפש ֶֽ
נּו, ַלייָ  נּו ֶעְזר ֶֽ נּו ִיְשַמח בוֹ  ִכי. הּוא ּוָמִגנ ֶֽ ם ִכי, ִלב ֶֽ ְחנּו ָקְדשוֹ  ְבש   ְיִהי. ָבָטֶֽ

ינּו ְייָ  ַחְסְדָך ְלנּו ַכֲאֶשר, ָעל ֶֽ נּו. ָלְך ִיַחֶֽ ָך ְייָ  ַהְרא ֶֽ נּו ִתֶתן ְוֶיְשֲעָך, ַחְסֶדֶֽ . ָלֶֽ
ָתה קּוָמה נּו ֶעְזָרֶֽ נּו, ָלֶֽ ַען ּוְפד ֶֽ ָך ְלַמֶֽ יָך ְייָ  ָאֹנִכי. ַחְסֶדֶֽ ֶרץ ַהַמַעְלָך, ֱאֹלֶהֶֽ ֶאֶֽ  מ 

ִים יָך ַהְרֶחב, ִמְצָרֶֽ הּוַוֲאַמלְ  ִפֶֽ י. א ֶֽ ָכה ָהָעם ַאְשר  י, לוֹ  ֶשָכֶֽ  ֶשְייָ  ָהָעם ַאְשר 
ְחִתי ְבַחְסְדָך ַוֲאִני. ֱאֹלָהיו ָך ִלִבי ָיג ל, ָבַטֶֽ יָרה, ִבישּוָעֶתֶֽ  ָגַמל ִכי, ַלייָ  ָאִשֶֽ

 . ָעָלי
 

Psaume 100 : 
יעּו, ְלתֹוָדה ִמְזמֹור ֶרץ ָכל ַלייָ  ָהִרֶֽ אּו, ְבִשְמָחה ְייָ  ֶאת ִעְבדּו. ָהָאֶֽ  ְלָפָניו ֹבֶֽ
נּו הּוא, ֱאֹלִהים הּוא ְייָ  ִכי ְדעּו. ִבְרָנָנה ְחנּו ְולוֹ , ָעָשֶֽ  ְוֹצאן ַעמוֹ , ֲאַנֶֽ

אּו. ַמְרִעיתוֹ  ֹרָתיו, ְבתֹוָדה ְשָעָריו ֹבֶֽ ֹודּו, ִבְתִהָלה ֲחצ   ִכי. ְשמוֹ  ָבְרכּו לוֹ  הֶֽ
 . ֱאמּוָנתוֹ  ָוֹדר ֹדר ְוַעד, ַחְסדוֹ  ְלעֹוָלם, ְייָ  טֹוב

 
Ashré (psaume 145) : 
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י י ַאְשר  ָך יֹוְשב  יֶתֶֽ ּוָך עֹוד, ב  ָלה ְיַהְללֶֽ  . ֶסֶֽ
י ָכה ָהָעם ַאְשר  י, לוֹ  ֶשָכֶֽ  . ֱאֹלָהיו ֶשְייָ  ָהָעם ַאְשר 
 , ְלָדִוד ָלהְתהִ 
ֶלְך ֱאלֹוַהי רֹוִמְמָךאֲ   . ָוֶעד ְלעֹוָלם ִשְמָך ַוֲאָבְרָכה, ַהֶמֶֽ
ךָ  יֹום ָכלבְ   . ָוֶעד ְלעֹוָלם ִשְמָך ַוֲאַהְלָלה, ֲאָבְרֶכֶֽ
ָלל ְייָ  דֹולגָ  ָלתוֹ , ְמֹאד ּוְמהֻּ ין ְוִלְגדֻּ ֶקר א   . ח ֶֽ
יָך ְיַשַבח ְלדֹור ֹורד יָך, ַמֲעֶשֶֽ ידּו ּוְגבּוֹרֶתֶֽ  . ַיִגֶֽ
ָך ְכבֹוד ַדרהֲ  י, הֹוֶדֶֽ יָך ְוִדְבר  יָחה ִנְפְלֹאֶתֶֽ  . ָאִשֶֽ
יָך ֱעזּוזוֶ  רּו נֹוְראֹוֶתֶֽ ָלְתָך, ֹיאמ ֶֽ ָנה ּוְגדֻּ  . ֲאַסְפֶרֶֽ
יעּו טּוְבָך ַרב ֶכרֶזֶֽ  נּו ְוִצְדָקְתָך, ַיִבֶֽ  . ְיַרנ ֶֽ
ֶרְך, ְייָ  ְוַרחּום נּוןחַ  ִים ֶאֶֽ ֶסד ּוְגָדל ַאַפֶֽ  . ָחֶֽ
 . ַמֲעָשיו ָכל ַעל ְוַרֲחָמיו, ַלֹכל ְייָ  ֹובט
ּוָךי יָך ָכל ְייָ  ֹודֶֽ יָך, ַמֲעֶשֶֽ ּוָכה ַוֲחִסיֶדֶֽ  . ְיָבְרכֶֽ
רּו ַמְלכּוְתָך בֹודכְ  רּו ּוְגבּוָרְתָך, ֹיאמ ֶֽ  . ְיַדב ֶֽ
יעַ לְ   . ַמְלכּותוֹ  ֲהַדר ּוְכבֹוד, ְגבּוֹרָתיו ָהָאָדם ִלְבנ י הֹוִדֶֽ
 . ָוֹדר ֹדר ְבָכל ּוֶמְמַשְלְתָך, עֹוָלִמים לכָ  ַמְלכּות ְלכּוְתָךמַ 
ְךס ף, ַהֹנְפִלים ְלָכל ְייָ  ֹומ   . ַהְכפּוִפים ְלָכל ְוזֹוק 
יע ֶֽ  יָך ֹכל ינ  ֶלֶֽ רּו א  ן ְוַאָתה, ְיַשב ֶֽ  . ְבִעתוֹ  ָאְכָלם ֶאת ָלֶהם נֹות 
חַ פ ָך ֶאת ֹות ֶֽ יעַ , ָיֶדֶֽ  . ָרצֹון ַחי ְלָכל ּוַמְשִבֶֽ
 . ַמֲעָשיו ְבָכל ְוָחִסיד, ְדָרָכיו ְבָכל ְייָ  ִדיקצַ 
הּו ֲאֶשר ְלֹכל, ֹקְרָאיו ְלָכל ְייָ  רֹובקָ   . ֶבֱאֶמת ִיְקָראֶֻּֽ
ָאיו צֹוןְר  ם ִיְשַמע ַשְוָעָתם ְוֶאת, ַיֲעֶשה ְיר   . ְויֹוִשיע 
רש ת, ֹאֲהָביו ָכל ֶאת ְייָ  ֹומ   . ַיְשִמיד ָהְרָשִעים ָכל ְוא 
ְך, ִפי ְיַדֶבר יָ יְ  ִהַלתתְ  ם ָבָשר ָכל ִויָבר   . ָוֶעד ְלעֹוָלם ָקְדשוֹ  ש 

ְחנּו ְך ַוֲאַנֶֽ ַעָתה, ָיּה ְנָבר   .ַהְללּוָיּה, עֹוָלם ְוַעד מ 
 

Psaume 150 : 

ל ַהְללּו, ַהְללּוָיּה ּוהּו, ְבָקְדשוֹ  א  יעַ  ַהְללֶֽ זוֹ  ִבְרִקֶֽ ּוהּו. עֻּ , ִבְגבּוֹרָתיו ַהְללֶֽ
ּוהּו ּוהּו. גְֻּדלוֹ  ְכֹרב ַהְללֶֽ ַקע ַהְללֶֽ ּוהּו, שֹוָפר ְבת ֶֽ ֶבל ַהְללֶֽ ּוהּו. ְוִכנֹור ְבנ ֶֽ  ַהְללֶֽ

ּוהּו, ּוָמחֹול ְבֹתף ָגב ְבִמִנים ַהְללֶֽ ּוהּו. ְועֻּ יבְ  ַהְללֶֽ ַמע ִצְלְצל  ּוהּו, ָשֶֽ  ַהְללֶֽ
י ל ַהְנָשָמה ֹכל. ְתרּוָעה ְבִצְלְצל  ל ַהְנָשָמה ֹכל. ַהְללּוָיּה ָיּה ְתַהל   ָיּה ְתַהל 
 . ַהְללּוָיּה

 

ן, ְלעֹוָלם ְייָ  ָברּוְך ן ָאמ  ן, ִמִציֹון ְייָ  ָברּוְך. ְוָאמ  ִים ֹשכ  . ַהְללּוָיּה, ְירּוָשָלֶֽ
י ֱאֹלִהים ְייָ  ָברּוְך ל ֱאֹלה  ה, ִיְשָרא  ם ּוָברּוְך. ְלַבדוֹ  ִנְפָלאֹות ֹעש   ְכבֹודוֹ  ש 

א, ְלעֹוָלם ֶרץ ָכל ֶאת ְכבֹודוֹ  ְוִיָמל  ן, ָהָאֶֽ ן ָאמ   .ְוָאמ 
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Shirat hayam : 

ֹוַשע ל ֶאת ַההּוא ַביֹום ְייָ  ַויֶֽ ִים ִמַיד ִיְשָרא  ל ַוַיְרא, ִמְצָרֶֽ ִים ֶאת ִיְשָרא   ִמְצַרֶֽ
ת ל ַוַיְרא. ַהָים תְשפַ  ַעל מ  ִים ְייָ  ָעָשה ֲאֶשר ַהְגֹדָלה ַהָיד ֶאת ִיְשָרא   ְבִמְצַרֶֽ

ינּו, ְייָ  ֶאת ָהָעם ַוִייְראּו  . ַעְבדוֹ  ּוְבֹמֶשה ַבייָ  ַוַיֲאִמֶֽ
 

ל ּוְבנ י ֹמֶשה ָיִשיר ָאז , ל אֹמר ַוֹיאְמרּו, ַלייָ  ַהֹזאת ַהִשיָרה ֶאת ִיְשָרא 
 ִלי ַוְיִהי ָיּה ְוִזְמָרת ָעִזי. ַבָים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס, ָגָאה ָגֹאה ִכי ַלייָ  ָאִשיָרה
ִלי ֶזה, ִלישּוָעה הּו א  י, ְוַאְנו ֶֽ ְנהּו ָאִבי ֱאֹלה   ְייָ , ִמְלָחָמה ִאיש ְייָ . ַוֲאֹרְמֶמֶֽ

ילוֹ  ַפְרֹעה ַמְרְכֹבת. ְשמוֹ  . סּוף ְבַים ְבעּוטֻּ  ָשִלָשיו ּוִמְבַחר, ַבָים ָיָרה ְוח 
מּו ְתֹהֹמת ֶבן ְכמוֹ  ִבְמצֹוֹלת ָיְרדּו, ְיַכְסיֶֻּֽ חַ  ֶנְאָדִרי ְייָ  ְיִמיְנָך. ָאֶֽ  ְייָ  ְיִמיְנָך, ַבֹכֶֽ
יָך ַתֲהֹרס ְגאֹוְנָך ּוְבֹרב. אֹוי ב ִתְרַעץ מוֹ  ֲחֹרְנָך ְתַשַלח, ָקֶמֶֽ . ַכַקש ֹיאְכל ֶֽ
ּוחַ  יָך ּוְברֶֽ ֶעְרמּו ַאֶפֶֽ ִים ֶנֶֽ . ָים ְבֶלב ְתֹהֹמת ָקְפאּו, ֹנְזִלים נ ד ְכמוֹ  ִנְצבּו, ַמֶֽ
ק ַאִשיג ֶאְרֹדף אֹוי ב ָאַמר מוֹ , ָשָלל ֲאַחל  , ַחְרִבי ָאִריק, ַנְפִשי ִתְמָלא ֶֽ

מוֹ  ְפתָ . ָיִדי תֹוִריש ֶֽ מוֹ  ְברּוֲחָך ָנַשֶֽ ִים ַכעֹוֶפֶרת ָצְללּו, ָים ִכָסֶֽ . ַאִדיִרים ְבַמֶֽ
ָכה ִמי ִלם ָכֹמֶֽ ָכה ִמי, ְייָ  ָבא  ֶדש ֶנְאָדר ָכֹמֶֽ ה, ְתִהֹּלת נֹוָרא, ַבֹקֶֽ ש  ֶלא ֹעֶֽ . ֶפֶֽ

יתָ  מוֹ , ְיִמיְנָך ָנִטֶֽ ֶרץ ִתְבָלע ֶֽ יתָ . ָאֶֽ ְלתָ  זּו ַעם ְבַחְסְדָך ָנִחֶֽ ְלתָ , ָגָאֶֽ ַהֶֽ  ֶאל ְבָעְזָך נ 
ה ָך ְנו  י ָאַחז ִחיל, ִיְרָגזּון ַעִמים ָשְמעּו. ָקְדֶשֶֽ ֶשת ֹיְשב   ִנְבֲהלּו ָאז. ְפָלֶֽ

י י, ֱאדֹום ַאלּופ  יל  מוֹ  מֹוָאב א  ַעד ֹיאֲחז ֶֽ גּו, ָרֶֽ י ֹכל ָנֹמֶֽ ַען ֹיְשב   ִתֹפל. ְכָנֶֽ
יֶהם ָתה ֲעל  יָמֶֽ ַחד א  ֶבן ִיְדמּו ְזרֹוֲעָך ִבְגֹדל, ָוַפֶֽ  ַעד, ְייָ  ַעְמָך ַיֲעֹבר ַעד, ָכָאֶֽ
מוֹ . יתָ ָקִנֶֽ  זּו ַעם ַיֲעֹבר מוֹ  ְתִבא ֶֽ ְתָך ְבַהר ְוִתָטע ֶֽ ְלתָ  ְלִשְבְתָך ָמכֹון, ַנֲחָלֶֽ  ָפַעֶֽ

יָך כֹוְננּו, ֲאֹדָני, ִמְקָדש, ְייָ  . ָוֶעד ְלֹעָלם ִיְמֹלְך ְייָ . ָוֶעד ְלֹעָלם ִיְמֹלְך|  ְייָ . ָיֶדֶֽ
ּה ְייָ  ם ַמְלכּות  י ְלָעַלם ָקא   ְבִרְכבוֹ  ַפְרֹעה ּוסס ָבא ִכי. ָעְלַמָיא ּוְלָעְלמ 

ֶשב, ַבָים ּוְבָפָרָשיו ֶהם ְייָ  ַוָיֶֽ י ֶאת ֲעל  י, ַהָים מ  ל ּוְבנ   ַבַיָבָשה ָהְלכּו ִיְשָרא 
ל, ַהְמלּוָכה ַלייָ  ִכי. ַהָים ְבתֹוְך  ִציֹון ְבַהר מֹוִשִעים ְוָעלּו. ַבגֹוִים ּוֹמש 
ָשו ַהר ֶאת ִלְשֹפט ֶלְך ְייָ  ְוָהָיה. ַהְמלּוָכה ַלייָ  ָתהְוָהיְ , ע  ֶרץ ָכל ַעל ְלֶמֶֽ , ָהָאֶֽ
 . ֶאָחד ּוְשמוֹ  ֶאָחד ְייָ  ִיְהֶיה ַההּוא ַביֹום

 
Clôture :  

נּו ָלַעד ִשְמָך ִיְשַתַבח ל, ַמְלכ ֶֽ ֶלְך ָהא  ִים ְוַהָקדֹוש ָגדֹולהַ  ַהֶמֶֽ  ַבָשַמֶֽ
ֶרץ ינּו ְייָ , ָנֶאה ְלָך ִכי. ּוָבָאֶֽ י ֱאֹלה ֶֽ אֹלה  ינּו ו  ל, ּוְשָבָחה ִשיר, ֲאבֹות ֶֽ  ַהל 
ַצח, ּוֶמְמָשָלה ֹעז, ְוִזְמָרה ָלה, ֶנֶֽ ֶרת ְתִהָלה, ּוְגבּוָרה ְגדֻּ ָשה, ְוִתְפֶאֶֽ  ְקדֻּ

ַעָתה ְוהֹוָדאֹות ְבָרכֹות. ּוַמְלכּות ל, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. עֹוָלם ְוַעד מ  ֶלְך א   ֶמֶֽ
ל, ַבִתְשָבחֹות ָגדֹול ר, ַהִנְפָלאֹות ֲאדֹון, ַההֹוָדאֹות א  י ַהבֹוח  , ִזְמָרה ְבִשיר 
ֶלְך ל, ֶמֶֽ י, א   .ָהעֹוָלִמים ח 

 

 
Shéma et ses bénédictions : 
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1 – création : 

ינּו, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך ֶלְך ֱאֹלה ֶֽ ר, ָהעֹוָלם ֶמֶֽ א אֹור יֹוצ  ֶשְך ּובֹור   ָשלֹום ֹעֶשה, ֹחֶֽ
א ִאיר .ַהֹכל ֶאת ּובֹור  ֶרץ ַהמ  יהָ  ְוַלָדִרים ָלָאֶֽ ש ּוְבטּובוֹ , ְבַרֲחִמים ָעֶלֶֽ  ְמַחד 
ה ָתִמיד םיוֹ  ְבָכל אִשית ַמֲעש  יָך ַרבּו ָמה. ְבר   ְבָחְכָמה כָֻּלם, ְייָ  ַמֲעֶשֶֽ

יתָ  ֶרץ ָמְלָאה, ָעִשֶֽ ָך ָהָאֶֽ ֶלְך. ִקְנָיֶנֶֽ ָאז ְלַבדוֹ  ַהְמרֹוָמם ַהֶמֶֽ ָבח, מ   ַהְמשֻּ
א ְוַהְמֹפָאר י. עֹוָלם ִמימֹות ְוַהִמְתַנש  יָך, עֹוָלם ֱאֹלה  םרַ  ָהַרִבים ְבַרֲחֶמֶֽ  ח 

ינּו נּו ֲאדֹון, ָעל ֶֽ ז ֶֽ נּו צּור עֻּ ן, ִמְשַגב ֶֽ נּו ָמג  נּו ִמְשָגב ִיְשע ֶֽ ל. ַבֲעד ֶֽ  ְגדֹול ָברּוְך א 
ָעה ִכין, ד  י ּוָפַעל ה   ָנַתן ְמאֹורֹות, ִלְשמוֹ  ָכבֹוד ָיַצר טֹוב, ַחָמה ָזֳהר 

זוֹ  ְסִביבֹות י ְקדֹוִשים ְצָבָאיו ִפנֹות, עֻּ  ְכבֹוד ְמַסְפִרים ָתִמיד, ַשַדי רֹוְממ 
ל ָשתוֹ  א  ינּו ְייָ  ִתְתָבַרְך. ּוְקדֻּ ַבח ַעל ֱאֹלה ֶֽ ה ֶשֶֽ יָך ַמֲעש  י ְוַעל, ָיֶדֶֽ ֹור   אֹור ְמאֶֽ

יתָ  ּוָך ֶשָעִשֶֽ ָלה ְיָפֲארֶֽ  .ֶסֶֽ
 

נּו ִתְתָבַרְך נּו צּור ֶֽ נּו ַמְלכ ֶֽ א ְוֹגֲאל ֶֽ נּו ָלַעד ִשְמָך ִיְשַתַבח, ְקדֹוִשים בֹור  , ַמְלכ ֶֽ
ר  ּוַמְשִמיִעים, עֹוָלם ְברּום עֹוְמִדים כָֻּלם ְמָשְרָתיו ַוֲאֶשר, ְמָשְרִתים יֹוצ 

ַחד ְבִיְרָאה י, ְבקֹול ַיֶֽ ֶלְך ַחִיים ֱאֹלִהים ִדְבר   כָֻּלם, ֲאהּוִבים כָֻּלם. עֹוָלם ּוֶמֶֽ
יָמה ֹעִשים ְוכָֻּלם, ִגבֹוִרים כָֻּלם, ְברּוִרים  ְוכָֻּלם. קֹוָנם ְרצֹון ּוְבִיְרָאה ְבא 
ָשה ִפיֶהם ֶאת פֹוְתִחים  ּוְמָבְרִכים, ּוְבִזְמָרה ְבִשיָרה, ּוְבָטֳהָרה ִבְקדֻּ

 :ּוַמְמִליִכים ּוַמְקִדיִשים, ּוַמֲעִריִצים ּוְמָפֲאִרים, ּוְמַשְבִחים
 

ם ֶאת ל ש  ֶלְך, ָהא   ְמַקְבִלים ְוכָֻּלם. הּוא ָקדֹוש, ְוַהנֹוָרא ִגבֹורהַ , ַהָגדֹול ַהֶמֶֽ
יֶהם ִים ַמְלכּות ֹעל ֲעל   ְלַהְקִדיש, ָלֶזה ֶזה ְרשּות ְונֹוְתִנים, ִמֶזה ֶזה ָשַמֶֽ
ַחת ְליֹוְצָרם ּוחַ  ְבַנֶֽ ָשה, ּוִבְנִעיָמה ְברּוָרה ְבָשָפה, רֶֽ  עֹוִנים ְכֶאָחד כָֻּלם ְקדֻּ

 :ִיְרָאהבְ  ְואֹוְמִרים
 

ֶרץ ָכל ְמֹלא, ְצָבאֹות ְייָ , ָקדֹוש, ָקדֹוש, ָקדֹוש  .ְכבֹודוֹ  ָהָאֶֽ
 

ֶדש ְוַחיֹות ְוָהאֹוַפִנים ַעש ַהֹקֶֽ ַמת ִמְתַנְשִאים ָגדֹול ְבַרֶֽ , ְשָרִפים ְלעֻּ
ָמָתם  :ְואֹוְמִרים ְמַשְבִחים ְלעֻּ

 

 .ִמְמקֹומוֹ  ְייָ  ְכבֹוד ָברּוְך
 

ל נּו ְנִעימֹות רּוְךבָ  ְלא  ֶלְך, ִית ֶֽ ל ְלֶמֶֽ רּו ְזִמרֹות ְוַקָים ַחי א   ְוִתְשָבחֹות ֹיאמ ֶֽ
יעּו ל ְלַבדוֹ  הּוא ִכי, ַיְשִמֶֽ ַעל, ֲחָדשֹות ֹעֶשה, ְגבּורֹות פֹוע  , ִמְלָחמֹות ַבֶֽ

עַ  יחַ , ְצָדקֹות זֹור ֶֽ א, ְישּועֹות ַמְצִמֶֽ  ֲאדֹון, תְתִהלוֹ  נֹוָרא, ְרפּואֹות בֹור 
ש, ַהִנְפָלאֹות ה ָתִמיד יֹום ְבָכל ְבטּובוֹ  ַהְמַחד  אִשית ַמֲעש  , ָכָאמּור. ְבר 

ה  ְוִנְזֶכה, ָתִאיר ִציֹון ַעל ָחָדש אֹור. ַחְסדוֹ  ְלעֹוָלם ִכי, ְגֹדִלים אֹוִרים ְלֹעש 
נּו ָרה כָֻּלֶֽ ר, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ְלאֹורוֹ  ְמה   .אֹורֹותַהמְ  יֹוצ 

 



8 Siddour du matin - prières principales sans minyane (Massorti.com) 

 

2 – La révélation : 
נּו ַרָבה ַאֲהָבה ינּו ְייָ , ֲאַהְבָתֶֽ ָרה ְגדֹוָלה ֶחְמָלה, ֱאֹלה ֶֽ ְלתָ  ִוית  ינּו ָחַמֶֽ  .ָעל ֶֽ
ינּו נּו ָאִבֶֽ ינּו ַבֲעבּור, ַמְלכ ֶֽ ם, ְבָך ֶשָבְטחּו ֲאבֹות ֶֽ י ַוְתַלְמד  ק  ן, ַחִיים חֻּ  כ 
נּו נּו ְתָחנ ֶֽ ינּו. ּוְתַלְמד ֶֽ ם, ַרֲחָמןהָ  ָהָאב, ָאִבֶֽ ם, ַהְמַרח  ינּו ַרח  ן, ָעל ֶֽ נּו ְות   ְבִלב ֶֽ
עַ , ּוְלַהְשִכיל ְלָהִבין ד ִלְלֹמד, ִלְשֹמֶֽ  ָכל ֶאת ּוְלַקי ם ְוַלֲעשֹות ִלְשֹמר, ּוְלַלמ 
י ָך ַתְלמּוד ִדְבר  ר. ְבַאֲהָבה תֹוָרֶתֶֽ ינּו ְוָהא  ינ ֶֽ ָך ע  ק, ְבתֹוָרֶתֶֽ נּו ְוַדב   ִלב ֶֽ
יָךְבִמצְ  ד, ֹוֶתֶֽ נּו ְוַיח  ָך ֶאת ּוְלִיְרָאה ְלַאֲהָבה ְלָבב ֶֽ  ְלעֹוָלם נ בֹוש ְוֹלא, ְשֶמֶֽ
ם ִכי. ָוֶעד ְחנּו ְוַהנֹוָרא ַהָגדֹול ָקְדְשָך ְבש  יָלה, ָבָטֶֽ ָך ְוִנְשְמָחה ָנִגֶֽ . ִבישּוָעֶתֶֽ

נּו ַאְרַבע ְלָשלֹום ַוֲהִביא ֶֽ ֶרץ ַכְנפֹות מ  נּו קֹוְמִמיּות נּוְותֹוִליכ ֶֽ , ָהָאֶֽ  ִכי, ְלַאְרצ ֶֽ
ל ל א  ָתה ְישּועֹות פֹוע  נּו, ָאֶֽ ְרתָ  ּוָבֶֽ נּו. ְוָלשֹון ַעם ִמָכל ָבַחֶֽ ַרְבָתֶֽ  ְלִשְמָך ְוק 

ָלה ַהָגדֹול ר, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ְבַאֲהָבה ּוְלַיֶחְדָך ְלָך ְלהֹודֹות, ֶבֱאֶמת ֶסֶֽ  ַהבֹוח 
 .ְבַאֲהָבה לִיְשָרא   ְבַעמוֹ 

 
Si on est seul on ajoute :  ל ֶלְך א  ֶנֱאָמן ֶמֶֽ  

ל  ְשַמע ינּו  ְייָ , ִיְשָרא   .ֶאָחד  ְייָ , ֱאֹלה ֶֽ

ם ָברּוְך  .ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ְכבֹוד ש 
 

1er paragraphe : amour pour Dieu et pour la Tora 

ת ְוָאַהְבתָ  יָך  ְייָ  א  ָך ּוְבָכל, ַנְפְשָך ּוְבָכל, ְלָבְבָך  ְבָכל, ֱאֹלֶהֶֽ  ְוָהיּו. ְמֹאֶדֶֽ
ֶלה ַהְדָבִרים ָך  ַעל, ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנִכי  ֲאֶשר, ָהא ֶֽ יָך ְוִשַנְנָתם. ְלָבֶבֶֽ , ְלָבֶנֶֽ
ָך ְבִשְבְתָך, ָבם ְוִדַבְרתָ  יֶתֶֽ ֶרְך ּוְבֶלְכְתָך, ְבב  ָך, ּוְבָשְכְבָך, ַבֶדֶֽ . ּוְבקּוֶמֶֽ

ָך ַעל  ְלאֹות ּוְקַשְרָתם ין ְלֹטָטֹפת ְוָהיּו, ָיֶדֶֽ יָך  ב  יֶנֶֽ  ְמזֻּזֹות ַעל ּוְכַתְבָתם. ע 
ָך יֶתֶֽ יָך ב   .ּוִבְשָעֶרֶֽ

ad.hChemâ Israël Adonaï élohéinou, Adonaï è 

à voix basse : Baroukh chèm kevod malkhouto le-ôlam va-èd. 

Ve-ahavta èt Adonaï èlohékha, be-khol levav'kha ou-ve-khol nafchekha ou-ve-khol 

meodékha. Ve-hayou ha-devarim ha-élè, achèr anokhi metsavekha ha-yom âl 

levavèkha. Ve-chinantam le-vanèkha ve-dibarta bam, be-chivtekha be-véytèkha ou-v'-

lèkhtekha va-dèrèkh, ou-v'chokh'bekha ou-v'-koumèkha. Ou-k'chartam le-ot âl 

yadèkha, ve-hayou le-totafot bèin éinèkha. Ou-kh’tavtam âl mezouzot beitèkha ou-vi-

cheârèkha.  
 

2e paragraphe: responsabilité collective 

עַ  ִאם ְוָהָיה , ַהיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶשר, ִמְצֹוַתי ֶאל ִתְשְמעּו ָשֹמֶֽ
יֶכם ְייָ  ֶאת ְלַאֲהָבה  ְוָנַתִתי. ַנְפְשֶכם ּוְבָכל ְלַבְבֶכם ְבָכל, ּוְלָעְבדוֹ  ֱאֹלה 

ָך ְוָאַסְפתָ , ּוַמְלקֹוש יֹוֶרה, ְבִעתוֹ  ַאְרְצֶכם ְמַטר ָך ְוִתיֹרְשָך ְדָגֶנֶֽ . ְוִיְצָהֶרֶֽ
ֶשב ְוָנַתִתי ְעתָ  ְוָאַכְלתָ , ָךִלְבֶהְמֶתֶֽ  ְבָשְדָך ע ֶֽ  ִיְפֶתה ֶפן ָלֶכם ִהָשְמרּו. ְוָשָבֶֽ
ִרים ֱאֹלִהים ַוֲעַבְדֶתם ְוַסְרֶתם, ְלַבְבֶכם  ַאף ְוָחָרה. ָלֶהם ְוִהְשַתֲחִויֶתם ֲאח 

ִים ֶאת ְוָעַצר, ָבֶכם ְייָ  ן ֹלא ְוָהֲאָדָמה, ָמָטר ִיְהֶיה ְוֹלא ַהָשַמֶֽ  ֶאת ִתת 
ָרה ַוֲאַבְדֶתם, ְיבּוָלּה ַעל ְמה  ֶרץ מ  ן ְייָ  ֲאֶשר ַהֹטָבה ָהָאֶֽ  ְוַשְמֶתם. ָלֶכם ֹנת 
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ֶלה ְדָבַרי ֶאת  ַעל ְלאֹות ֹאָתם ּוְקַשְרֶתם, ַנְפְשֶכם ְוַעל ְלַבְבֶכם ַעל א ֶֽ
ין ְלטֹוָטֹפת ְוָהיּו, ֶיְדֶכם ינ יֶכם ב  ר ְבנ יֶכם ֶאת ֹאָתם ְוִלַמְדֶתם. ע  , ָבם ְלַדב 

ָך ְבִשְבְתָך יֶתֶֽ ֶרְך ּוְבֶלְכְתָך, ְבב  ָך, ּוְבָשְכְבָך, ַבֶדֶֽ  ְמזּוזֹות ַעל ּוְכַתְבָתם. ּוְבקּוֶמֶֽ
ָך יֶתֶֽ יָך ב  ַען. ּוִבְשָעֶרֶֽ יֶכם ִיְרבּו ְלַמֶֽ י ְימ   ִנְשַבע ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ְבנ יֶכם ִוימ 

יֶכם ְייָ  ת ַלֲאֹבת  י, ָלֶהם ָלת  ִים ִכימ  ֶרץ ַעל ַהָשַמֶֽ  .ָהָאֶֽ
 

3e paragraphe : la sainteté par la discipline des mitsvot 

אֶמר ר. ל אֹמר ֹמֶשה ֶאל ְייָ  ַוֹיֶֽ ל ְבנ י ֶאל ַדב  ֶהם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרא   ְוָעשּו, ֲאל 
י ַעל ִציִצת ָלֶהם יֶהם ַכְנפ   ְפִתיל ַהָכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו, ְלֹדֹרָתם ִבְגד 

ֶלת , ְייָ  ִמְצֹות ָכל ֶאת ּוְזַכְרֶתם ֹאתוֹ  ּוְרִאיֶתם, ְלִציִצת ָלֶכם ְוָהָיה. ְתכ ֶֽ
ּורּו ְוֹלא, ֹאָתם ַוֲעִשיֶתם י ָתתֶֽ י ְלַבְבֶכם ַאֲחר  ינ יֶכם ְוַאֲחר   ַאֶתם ֲאֶשר, ע 

יֶהם ֹזִנים ַען. ַאֲחר   ְקֹדִשים ִוְהִייֶתם, ִמְצֹוָתי ָכל ֶאת ַוֲעִשיֶתם ִתְזְכרּו ְלַמֶֽ
יֶכם יֶכם ְייָ  ֲאִני .ל אֹלה  אִתי ֲאֶשר, ֱאֹלה  ֶרץ ֶאְתֶכם הֹוצ ֶֽ ֶאֶֽ ִים מ  , ִמְצַרֶֽ

יֶכם ְייָ  ֲאִני, ל אֹלִהים ָלֶכם ִלְהיֹות  . ֱאֹלה 

 
Bénédiction succédant à la lecture du Shéma – la rédemption :  

, ְוָנִעים ְוֶנְחָמד, ְוָחִביב ְוָאהּוב, ְוֶנֱאָמן ְוָיָשר, ְוַקָים ְוָנכֹון, ְוַיִציב ֱאֶמת
ָקן, ְוַאִדיר ְונֹוָרא ָבל ּוְמתֻּ ינּו ַהֶזה ַהָדָבר ְוָיֶפה ְוטֹוב, ּוְמקֻּ  .ָוֶעד םְלעֹולָ  ָעל ֶֽ
י ֱאֶמת נּו עֹוָלם ֱאֹלה  ן, ַיֲעֹקב צּור, ַמְלכ ֶֽ נּו ָמג  , ַקָים הּוא ָוֹדר ְלֹדר, ִיְשע ֶֽ
ֶמת ָלַעד ֶוֱאמּוָנתוֹ  ּוַמְלכּותוֹ , ָנכֹון ְוִכְסאוֹ , ַקָים ּוְשמוֹ   ָחִיים ּוְדָבָריו. ַקָיֶֽ

י ָלַעד ְוֶנֱחָמִדים ֶנֱאָמִנים, ְוַקָיִמים ינּו ַעל. ָלִמיםעוֹ  ּוְלעֹוְלמ  ינּו ֲאבֹות ֶֽ , ְוָעל ֶֽ
ינּו ַעל ינּו ְוַעל ָבנ ֶֽ ַרע דֹורֹות ָכל ְוַעל, דֹורֹות ֶֽ ל ֶזֶֽ יָך ִיְשָרא   . ֲעָבֶדֶֽ

 

 ֱאֶמת, ָוֶעד ְלעֹוָלם ְוַקָים טֹוב ָדָבר, ָהַאֲחרֹוִנים ְוַעל ָהִראשֹוִנים ַעל
ינּו ְייָ  ּואה ָשַאָתה ֱאֶמת. ַיֲעֹבר ְוֹלא ֹחק ֶוֱאמּוָנה י ֱאֹלה ֶֽ אֹלה  ינּו ו  , ֲאבֹות ֶֽ
נּו ֶלְך ַמְלכ ֶֽ ינּו ֶמֶֽ נּו, ֲאבֹות ֶֽ ל ֹגֲאל ֶֽ ינּו ֹגא  נּו, ֲאבֹות ֶֽ ינּו צּור יֹוְצר ֶֽ , ְישּוָעת ֶֽ
נּו נּו פֹוד ֶֽ עֹוָלם ּוַמִציל ֶֽ ָך מ  ין, ְשֶמֶֽ ָך ֱאֹלִהים א   .זּוָלֶתֶֽ

 

ינּו ֶעְזַרת עֹולָ  הּוא ַאָתה ֲאבֹות ֶֽ יעַ  ָמג ן, םמ  יֶהם ּומֹוִשֶֽ יֶהם ִלְבנ   ְבָכל ַאֲחר 
ָך עֹוָלם ְברּום. ָודֹור דֹור יָך, מֹוָשֶבֶֽ י ַעד ְוִצְדָקְתָך ּוִמְשָפֶטֶֽ ֶרץ ַאְפס  . ָאֶֽ

י יָך ֶשִיְשַמע ִאיש ַאְשר  , ֱאֶמת. ִלבוֹ  ַעל ָיִשים ּוְדָבְרָך ְותֹוָרְתָך, ְלִמְצֹוֶתֶֽ
ָך ָאדֹון הּוא ַאָתה ֶלְך, ְלַעֶמֶֽ  ִראשֹון הּוא ַאָתה, ֱאֶמת. ִריָבם ָלִריב ִגבֹור ּוֶמֶֽ
יָך, ַאֲחרֹון הּוא ְוַאָתה ין ּוִמַבְלָעֶדֶֽ נּו א  ֶלְך ָלֶֽ ל ֶמֶֽ יעַ  גֹוא  ִים. ּומֹוִשֶֽ  ִמִמְצַרֶֽ

נּו ינּו ְייָ , ְגַאְלָתֶֽ ית, ֱאֹלה ֶֽ נּו ֲעָבִדים ּוִמב  יהֶ  ָכל. ְפִדיָתֶֽ ְגתָ  םְבכֹור   ּוְבכֹוְרָך, ָהָרֶֽ
ְלתָ  ְעתָ  סּוף ְוַים, ָגָאֶֽ ִדים, ָבַקֶֽ ְעתָ  ְוז  ְרתָ  ִויִדיִדים, ִטַבֶֽ ִים ַוְיַכסּו, ֶהֱעַבֶֽ  ַמֶֽ
יֶהם ֶהם ֶאָחד, ָצר  ל ְורֹוְממּו ֲאהּוִבים ִשְבחּו ֹזאת ַעל. נֹוָתר ֹלא מ  , א 
ֶלְך, ְוהֹוָדאֹות ְבָרכֹות, ֹותְוִתְשָבח ִשירֹות ְזִמרֹות ְיִדיִדים ְוָנְתנּו ל ְלֶמֶֽ  ַחי א 
יּהַ , ג ִאים ַמְשִפיל, ְונֹוָרא ָגדֹול, ְוִנָשא ָרם, ְוַקָים  מֹוִציא, ְשָפִלים ּוַמְגִבֶֽ
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ת ְלַעמוֹ  ְועֹוֶנה, ַדִלים ְועֹוז ר, ֲעָנִוים ּופֹוֶדה, ֲאִסיִרים ָליו ַשְוָעם ְבע   .א 

ל ְתִהלֹות י ֹמֶשה. ּוְמֹבָרְך הּוא ָברּוְך, ֹוןֶעְלי ְלא  ל ּוְבנ   ִשיָרה ָענּו ְלָך ִיְשָרא 
 :כָֻּלם ְוָאְמרּו, ַרָבה ְבִשְמָחה

ָכה ִמי ִלם ָכֹמֶֽ ָכה ִמי, ְייָ  ָבא  ֶדש ֶנְאָדר ָכֹמֶֽ ה, ְתִהֹּלת נֹוָרא, ַבֹקֶֽ ש  ֶלא ֹעֶֽ  . ֶפֶֽ

ַחד, ַהָים ְשַפת ַעל ָךְלִשמְ  ְגאּוִלים ִשְבחּו ֲחָדָשה ִשיָרה  הֹודּו כָֻּלם ַיֶֽ
יכּו  :ְוָאְמרּו ְוִהְמִלֶֽ

 .ָוֶעד ְלעֹוָלם ִיְמֹלְך ְייָ 

ל צּור ּוָמה, ִיְשָרא  ל ְבֶעְזַרת קֶֽ ה, ִיְשָרא  ָך ּוְפד  ֶמֶֽ ל ְיהּוָדה ִכְנאֻּ . ְוִיְשָרא 
נּו ל ְקדֹוש, ְשמוֹ  ְצָבאֹות ְייָ  ֹגֲאל ֶֽ ל ָגַאל ְייָ  ָתהאַ  ָברּוְך. ִיְשָרא   .ִיְשָרא 

 
 

Amida : 
 

ָך   .ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתֶֽ
 

ינּו .1 י ֲאבֹות ֶֽ אֹלה  ינּו ו  י ַאְבָרָהם, ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלה ֶֽ י , ֱאֹלה  ֱאֹלה 
י ַיֲעֹקב, ִיְצָחק אֹלה  ל ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא ,ו  ל ֶעְליֹון, ָהא  ל , א  גֹומ 

י ָאבֹות, ְוֹקנ ה ַהֹכל, ֲחָסִדים טֹוִבים ר ַחְסד  י , ְוזֹוכ  ל ִלְבנ  ִביא גֹוא  ּומ 
יֶהם ַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה, ְבנ  ן .ְלַמֶֽ יַע ּוָמג  ֶלְך עֹוז ר ּומֹוִשֶֽ ָברּוְך ַאָתה . ֶמֶֽ

 .ָמג ן ַאְבָרָהם, יָ יְ 
 

ָתה, ַאָתה ִגבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני .2 ִתים ַאֶֽ יעַ , ְמַחי ה מ   .ַרב ְלהֹוִשֶֽ
ֶשם :בחורף) ּוַח ּומֹוִריד ַהֶגֶֽ ֶסד (.ַמִשיב ָהרֶֽ ל ַחִיים ְבֶחֶֽ ְמַחי ה , ְמַכְלכ 

ִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים ְך נֹוְפִלים, מ  א חֹוִלים, סֹומ  ּוַמִתיר , ְורֹופ 
י ָעָפר, ֲאסּוִרים נ  ַעל ְגבּורֹות ּוִמי , ּוְמַקי ם ֱאמּוָנתֹו ִליש  ֹוָך ַבֶֽ ִמי ָכמֶֽ

ֹוֶמה ָלְך יחַ , דֶֽ ִמית ּוְמַחֶיה ּוַמְצִמֶֽ ֶלְך מ  ְוֶנֱאָמן ַאָתה . ְישּוָעה ֶמֶֽ
ִתים ִתים, ָברּוְך ַאָתה ְייָ . ְלַהֲחיֹות מ   .ְמַחי ה ַהמ 

 

ָלה, ַאָתה ָקדֹוש ְוִשְמָך ָקדֹוש .3 ּוָך ֶסֶֽ ָברּוְך . ּוְקדֹוִשים ְבָכל יֹום ְיַהְללֶֽ
ל ַהָקדֹוש, ַאָתה ְייָ   .ָהא 

 

ן ַאָתה .4 ַעת ְלָאָדם חֹונ  ד, ַדֶֽ נּו. ִביָנה ֶלֱאנֹוש ּוְמַלמ  ִאְתָך ָחנ ֶֽ ָעה מ  , ד 
ל הִבינָ  ן, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ְוַהְשכ   .ַהָדַעת חֹונ 

 

נּו .5 ינּו ֲהִשיב ֶֽ ָך ָאִבֶֽ נּו, ְלתֹוָרֶתֶֽ נּו ְוָקְרב ֶֽ ָך ַמְלכ ֶֽ נּו, ַלֲעבֹוָדֶתֶֽ  ְוַהֲחִזיר ֶֽ
ָמה ִבְתשּוָבה יָך ְשל   .ִבְתשּוָבה ָהרֹוֶצה, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ְלָפֶנֶֽ

 

נּו ְסַלח .6 ינּו, ָלֶֽ אנּו יכִ , ָאִבֶֽ נּו ְמַחל, ָחָטֶֽ נּו, ָלֶֽ ְענּו ִכי, ַמְלכ ֶֽ  ִכי, ָפָשֶֽ
ל חַ  מֹוח  ָתה ְוסֹול ֶֽ חַ  ַהַמְרֶבה ַחנּון, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ָאֶֽ   .ִלְסֹלֶֽ
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ה .7 נּו ְרא  יָבה, ְבָעְני ֶֽ נּו ְוִרֶֽ נּו, ִריב ֶֽ ָרה ּוְגָאל ֶֽ ַען ְמה  ָך ְלַמֶֽ ל ִכי, ְשֶמֶֽ  גֹוא 
ָתה ָחָזק ל, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ָאֶֽ ל גֹוא   .ִיְשָרא 

 

נּו .8 א, ְייָ , ְרָפא ֶֽ ָרפ  נּו, ְונ  ָעה הֹוִשיע ֶֽ נּו ִכי, ְוִנָּוש ֶֽ ָתה ְתִהָלת ֶֽ ה, ָאֶֽ  ְוַהֲעל 
ָמה ְרפּוָאה ינּו ְלָכל ְשל  ל ִכי. ַמכֹות ֶֽ ֶלְך א  א ֶמֶֽ  ְוַרֲחָמן ןֶנֱאמָ  רֹופ 
א, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ָאָתה י רֹופ  ל ַעמוֹ  חֹול   .ִיְשָרא 

 

ְך .9 ינּו ָבר  ינּו ְייָ , ָעל ֶֽ י ָכל ְוֶאת ַהֹזאת ַהָשָנה ֶאת, ֱאֹלה ֶֽ  ְתבּוָאָתּה ִמינ 
ן( hiver) ,ְלטֹוָבה ן( été) ִלְבָרָכה ּוָמָטר ַטל ְות   ְפנ י ַעל    ְבָרָכה ְות 
נּו, ָהֲאָדָמה ָך ְוַשְבע ֶֽ ְך, ִמטּוֶבֶֽ נּו ּוָבר   ָברּוְך. ַהטֹובֹות ַכָשִנים ְשָנת ֶֽ

ְך, ְייָ  ַאָתה  .ַהָשִנים ְמָבר 
 

נּו ָגדֹול ְבשֹוָפר ְתַקע .11 רּות ֶֽ ץ נ ס ְוָשא, ְלח  ינּו ְלַקב  נּו, ָגלֻּיֹות ֶֽ  ְוַקְבצ ֶֽ
ַחד ַאְרַבע ַיֶֽ רֶ  ַכְנפֹות מ  ץ, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ץָהָאֶֽ י ְמַקב   ַעמוֹ  ִנְדח 

ל  .ִיְשָרא 
 

יָבה .11 ינּו ָהִשֶֽ ינּו ְכָבִראשֹוָנה שֹוְפט ֶֽ ר, ְכַבְתִחָלה ְויֹוֲעצ ֶֽ נּו ְוָהס   ָיגֹון ִמֶמֶֽ
ינּו ּוְמלֹוְך, ַוֲאָנָחה ֶסד ְלַבְדָך, ְייָ , ַאָתה ָעל ֶֽ נּו, ּוְבַרֲחִמים ְבֶחֶֽ  ְוַצְדק ֶֽ

ֶלְך, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ְשָפטַבמִ  ב ֶמֶֽ  .ּוִמְשָפט ְצָדָקה אֹוה 

 
ַגע ָהִרְשָעה ְוָכל, ִתְקָוה ְתִהי ַאל ְוַלַמְלִשיִנים .12 ד ְכֶרֶֽ  ְוָכל, ֹתאב 

יָך ָרה אֹוְיֶבֶֽ תּו ְמה  ִדים, ִיָכר ֶֽ ָרה ְוַהז  ר ְמה  ר ְתַעק   ּוְתַמג ר ּוְתַשב 
יעַ  ָרה ְוַתְכִנֶֽ ינּו ִבְמה  ר, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ְבָימ ֶֽ יעַ  ֹאְיִבים ֹשב   .ז ִדים ּוַמְכִנֶֽ

 

י ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ַהַצִדיִקים ַעל .13 ית ַעְמָך ִזְקנ  ל ב   ְוַעל, ִיְשָרא 
יַטת יֶהם ְפל  י ְוַעל, סֹוְפר  ֶדק ג ר  ינּו ַהֶצֶֽ יָך ָנא ֶיֱהמּו, ְוָעל ֶֽ  ְייָ , ַרֲחֶמֶֽ
ינּו ן, ֱאֹלה ֶֽ  ְוִשים, ֶבֱאֶמת ְבִשְמָך ַהבֹוְטִחים ְלָכל טֹוב ָשָכר ְות 
נּו ְחנּו ְבָך ִכי נ בֹוש ְוֹלא, ְלעֹוָלם ִעָמֶהם ֶחְלק ֶֽ , ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ָבָטֶֽ
 .ַלַצִדיִקים ּוִמְבָטח ִמְשָען

 

ִים .14 ְרתָ  ַכֲאֶשר ְבתֹוָכּה ְוִתְשכֹון, ָתשּוב ֲחִמיםְברַ  ִעיְרָך ְוִלירּוָשַלֶֽ , ִדַבֶֽ
ינּו ְבָקרֹוב אֹוָתּה ּוְבנ ה א, עֹוָלם ִבְנַין ְבָימ ֶֽ ָרה ָדִוד ְוִכס   ְלתֹוָכּה ְמה 
ִים בֹונ ה, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ָתִכין  .ְירּוָשָלֶֽ

 

ַמח ֶאת .15 ָרה ַעְבְדָך ָדִוד ֶצֶֽ יחַ  ְמה  ָך ָתרּום ְוַקְרנוֹ , ַתְצִמֶֽ  ִכי, ִבישּוָעֶתֶֽ
ינּו ִלישּוָעְתָך יחַ , ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ַהיֹום ָכל ִקִּוֶֽ ֶרן ַמְצִמֶֽ  . ְישּוָעה ֶקֶֽ

 

נּו ְשַמע .16 ינּו ְייָ , קֹול ֶֽ ם חּוס, ֱאֹלה ֶֽ ינּו ְוַרח  ל, ָעל ֶֽ  ּוְבָרצֹון ְבַרֲחִמים ְוַקב 
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נּו ֶאת ל ִכי, ְתִפָלת ֶֽ עַ  א  ָתה ְוַתֲחנּוִנים ְתִפלֹות שֹומ ֶֽ יָך, ָאֶֽ , ּוִמְלָפֶנֶֽ
נּו יָקם, ַמְלכ ֶֽ נּו ַאל ר  עַ  ַאָתה ִכי. ְתִשיב ֶֽ ל ַעְמָך ְתִפַלת שֹומ ֶֽ  ִיְשָרא 

עַ , ְייָ  ַאָתה ָברּוְך. ְבַרֲחִמים  .ְתִפָלה שֹומ ֶֽ
 

ה .17 ינּו, ְרצ  ל ּוִבְתִפָלָתם, ְיָי ֱאֹלה ֶֽ ב ֶאת , ְבַעְמָך ִיְשָרא  ְוָהש 
ָך יֶתֶֽ ל, ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ב  י ִיְשָרא  ּוְתִפָלָתם ְבַאֲהָבה , ְוִאש 

ל ְבָרצוֹ  ָך, ןְתַקב  ל ַעֶמֶֽ  .ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשָרא 
 
)otccou Sou hssaèd (Pêmo-ol haHodèch (renouveau du mois) et HRoch  À 
 

ינּו י ֲאבֹות ֶֽ אֹלה  ינּו ו  יעַ , ַיֲעֶלה ְוָיֹבא, ֱאֹלה ֶֽ ד, ְוִיָשַמע, ְוי ָרֶצה, ְוי ָרֶאה, ְוַיִגֶֽ ר , ְוִיָפק  נּו ְוִיָזכ  ִזְכרֹונ ֶֽ
נּו ינּו, ּוִפְקדֹונ ֶֽ ָך, ְוִזְכרֹון ֲאבֹות ֶֽ יַח ֶבן ָדִוד ַעְבֶדֶֽ ָך, ְוִזְכרֹון ָמִשֶֽ ִים ִעיר ָקְדֶשֶֽ ְוִזְכרֹון , ְוִזְכרֹון ְירּוָשַלֶֽ

יָך ל ְלָפֶנֶֽ ית ִיְשָרא  יָטה, ָכל ַעְמָך ב  ֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלטֹוָבה, ִלְפל  ן ּוְלֶחֶֽ  ְביֹום, ים ּוְלָשלֹוםְלַחיִ , ְלח 

ֶדש ַהֶזה  :ְלֹראש ֹחֶדש  .ֹראש ַהֹחֶֽ

 .ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה       :ְלֶפַסח

כֹות כֹות ַהֶזה        :ְלסֻּ  .ַחג ַהסֻּ
 

נּו ינּו, ָזְכר ֶֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה, בֹו ְלטֹוָבה, ְיָי ֱאֹלה ֶֽ נּו בֹו ְלַחִיים, ּוָפְקד ֶֽ ּוִבְדַבר ְישּוָעה . ְוהֹוִשיע ֶֽ
נּו, ְוַרֲחִמים נּו, חּוס ְוָחנ ֶֽ ינּו ְוהֹוִשיע ֶֽ ם ָעל ֶֽ ינּו, ְוַרח  ינ ֶֽ יָך ע  ֶלֶֽ ָתה, ִכי א  ֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאֶֽ ל ֶמֶֽ  .ִכי א 

 

ינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים ינ ֶֽ יָנה ע  ַהַמֲחִזיר , ָברּוְך ַאָתה ְייָ . ְוֶתֱחֶזֶֽ
 .תֹו ְלִציֹוןְשִכינָ 

 

ְחנּו ָלְך .18 ינּו, ָשַאָתה הּוא, מֹוִדים ֲאַנֶֽ י ֲאבֹות ֶֽ אֹלה  ינּו ו  , ְיָי ֱאֹלה ֶֽ
ינּו, ְלעֹוָלם ָוֶעד נּו, צּור ַחי ֶֽ ן ִיְשע ֶֽ ֹוֶדה , ַאָתה הּוא ְלדֹור ָודֹור, ָמג  נֶֽ

ָך ר ְתִהָלֶתֶֽ ָך, ְלָך ּוְנַספ  ינּו ַהְמסּוִרים ְבָיֶדֶֽ ינּו  ,ַעל ַחי ֶֽ ְוַעל ִנְשמֹות ֶֽ
נּו, ַהְפקּודֹות ָלְך יָך ֶשְבָכל יֹום ִעָמֶֽ יָך , ְוַעל ִנֶסֶֽ ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֶֽ

ת יָך ֶשְבָכל ע  ִים, ְוטֹובֹוֶתֶֽ ֶקר ְוָצֳהָרֶֽ ֶרב ָוֹבֶֽ ִכי ֹלא ָכלּו , ַהטֹוב, ֶעֶֽ
יָך ם, ַרֲחֶמֶֽ יָך, ְוַהְמַרח  מּו ֲחָסֶדֶֽ עֹוָלם ִקִּוֶֽ , ִכי ֹלא ַתֶֽ ְוַעל כָֻּלם  .ינּו ָלְךמ 

נּו ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ּוָך .ִיְתָבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִשְמָך ַמְלכ ֶֽ ְוֹכל ַהַחִיים יֹודֶֽ
ָלה ָלה, ִויַהְללּו ֶאת ִשְמָך ֶבֱאֶמת, ֶסֶֽ נּו ֶסֶֽ נּו ְוֶעְזָרת ֶֽ ל ְישּוָעת ֶֽ . ָהא 

 . ה ְלהֹודֹותַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך ָנאֶ , ָברּוְך ַאָתה ְייָ 
 

ן, ּוְבָרָכה טֹוָבה ָשלֹום ִשים .19 ֶסד ח  ינּו, ְוַרֲחִמים ָוֶחֶֽ  ָכל ְוַעל ָעל ֶֽ
ל ָך ִיְשָרא  נּו. ַעֶמֶֽ ינּו, ָבְרכ ֶֽ נּו, ָאִבֶֽ יָך ְבאֹור ְכֶאָחד כָֻּלֶֽ  ְבאֹור ִכי, ָפֶנֶֽ
יָך תָ  ָפֶנֶֽ ינּו ְייָ , נּוָלֶֽ  ָנַתֶֽ ֲהַבת ַחִיים תֹוַרת, ֱאֹלה ֶֽ ֶסד ְוַאֶֽ  ּוְצָדָקה, ֶחֶֽ

יָך ְוטֹוב, ְוָשלֹום ְוַחִיים ְוַרֲחִמים ּוְבָרָכה יֶנֶֽ ְך ְבע   ַעְמָך ֶאת ְלָבר 
ל ת ְבָכל ִיְשָרא  ָך ָשָעה ּוְבָכל ע  ְך ֶאת , ָברּוְך ַאָתה ְייָ  .ִבְשלֹוֶמֶֽ ַהְמָבר 

ל ַבָשלֹום ַעמוֹ   .ִיְשָרא 
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יָך) י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶנֶֽ  .(ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמר 
 

ָרע, ֱאֹלַהי ר ִמְרָמה, ְנצֹור ְלשֹוִני מ  ְוַנְפִשי , ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשי ִתֹדם, ּוְשָפַתי ִמַדב 
ָךְפַתח ִלבִ . ֶכָעָפר ַלֹכל ִתְהֶיה יָך ִתְרדֹוף ַנְפִשי, י ְבתֹוָרֶתֶֽ ְוָכל ַהחֹוְשִבים . ּוְבִמְצֹוֶתֶֽ

ל ַמֲחַשְבָתם, ָעַלי ָרָעה ר ֲעָצָתם ְוַקְלק  ָרה ָהפ  ָך. ְמה  ַען ְשֶמֶֽ ה ְלַמֶֽ ַען , ֲעש  ה ְלַמֶֽ ֲעש 
ָך ָך, ְיִמיֶנֶֽ ָשֶתֶֽ ַען ְקדֻּ ה ְלַמֶֽ ָך, ֲעש  ַען תֹוָרֶתֶֽ ה ְלַמֶֽ ַען. ֲעש  יָך ְלַמֶֽ יָעה , י ָחְלצּון ְיִדיֶדֶֽ הֹוִשֶֽ

ִני יָך. ְיִמיְנָך ַוֲענ ֶֽ י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶנֶֽ ֹעֶשה . ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמר 
ינּו, ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו ל, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעל ֶֽ ן, ְוַעל ָכל ִיְשָרא   .ְוִאְמרּו ָאמ 

 
(Fin de la Amida) 

 
 

Tah’anoun : 
 

אֶמר  ּוְבַיד, ַרֲחָמיו ַרִבים ִכי, ְייָ  ְבַיד ָנא ִנְפָלה, ְמֹאד ִלי ַצר, ָגד ֶאל ָדִוד ַוֹיֶֽ
ָלה ַאל ָאָדם  . ֶאֹפֶֽ

 

אִתי, ְוַחנּון ַרחּום יָך ָחָטֶֽ א ְייָ , ְלָפֶנֶֽ ם, ַרֲחִמים ָמל  ל ָעַלי ַרח  . יַתֲחנּונָ  ְוַקב 
ִני ְבַאְפָך ַאל ְייָ  ִני ַבֲחָמְתָך ְוַאל, תֹוִכיח ֶֽ ִני. ְתַיְסר ֶֽ ְמַלל ִכי ְייָ  ָחנ ֶֽ ִני אֻּ , ָאֶֽ

ִני . ָמָתי ַעד ְייָ  ְוַאָתה, ְמֹאד ִנְבֲהָלה ְוַנְפִשי. ֲעָצָמי ִנְבֲהלּו ִכי, ְייָ  ְרָפא ֶֽ
ִני, ַנְפִשי ַחְלָצה ְייָ  שּוָבה ַען הֹוִשיע ֶֽ ָך ְלַמֶֽ ין ִכי. ַחְסֶדֶֽ ֶות א  ָך ַבָמֶֽ , ִזְכֶרֶֽ

ֹוֶדה ִמי ִבְשאֹול ְעִתי. ָלְך יֶֽ ְיָלה ְבָכל ַאְשֶחה, ְבַאְנָחִתי ָיַגֶֽ  ְבִדְמָעִתי, ִמָטִתי ַלֶֽ
ַעס ָעְשָשה. ַאְמֶסה ַעְרִשי יִני ִמַכֶֽ ּורּו. צֹוְרָרי ְבָכל ָעְתָקה, ע  ִני סֶֽ  ָכל ִמֶמֶֽ
י ֲעל  וֶ  ֹפֶֽ שּו. ִיָקח ְתִפָלִתי ְייָ , ְתִחָנִתי ְייָ  ָשַמע. ִבְכִיי קֹול ְייָ  ָשַמע ִכי, ןָאֶֽ ֹבֶֽ  י 

בּו, ֹאְיָבי ָכל ְמֹאד ְוִיָבֲהלּו שּו ָישֶֻּֽ ֹבֶֽ ַגע י   . ָרֶֽ
 

Lundi et jeudi : 

י ְייָ  ל ֱאֹלה  ָך ֲחרֹוןמ   שּוב, ִיְשָרא  ם, ַאֶפֶֽ ָך ָהָרָעה ַעל ְוִהָנח   .ְלַעֶמֶֽ

ט ִים ַהב  ה ִמָשַמֶֽ ינּו ִכי, ּוְרא  ַעג ָהִיֶֽ ֶלס ַלֶֽ ְבנּו, ַבגֹוִים ָוֶקֶֽ ַבח ְכֹצאן ֶנְחַשֶֽ  ַלֶטֶֽ
ד ַלֲהרֹוג, יּוָבל  . ּוְלֶחְרָפה ּוְלַמָכה ּוְלַאב 

ְחנּו ֹלא ִשְמָך ֹזאת ּוְבָכל נּו ַאל ָנא, ָשָכֶֽ   יי. ִתְשָכח ֶֽ

ין אֹוְמִרים ָזִרים ֶלת א  , ָטהֹור, ְמַקֶּוה ְלִשְמָך ֹאם ֹחן, ְוִתְקָוה תֹוֶחֶֽ
נּו ְענּו, ָקְרָבה ְישּוָעת ֶֽ ּוַנח ְוֹלא ָיַגֶֽ נּו הֶֽ יָך, ָלֶֽ ינּו ַכַעְסָך ֶאת ִיְכְבשּו ַרֲחֶמֶֽ ָעל ֶֽ  .מ 

ֲחרֹוְנָך שּוב ָאָנא ם, מ  ְרתָ  רֲאשֶ  ְסגָֻּלה ְוַרח   יי. ָבָחֶֽ

ּוָסה ינּו ְייָ  חֶֽ יָך ָעל ֶֽ נּו ְוַאל, ְבַרֲחֶמֶֽ י ִתְתנ ֶֽ ָמה, ַאְכָזִרים ִביד  , ַהגֹוִים ֹיאְמרּו ָלֶֽ
יֶהם ָנא ַאי ה ה ְלַמַעְנָך. ֱאֹלה  נּו ֲעש  ֶסד ִעָמֶֽ  . ְתַאַחר ְוַאל, ֶחֶֽ

ֲחרֹוְנָך שּוב ָאָנא ם, מ   יי. ְרתָ ָבָחֶֽ  ֲאֶשר ְסגָֻּלה ְוַרח 

נּו נּו ְוַאל, ְוָתֹחן ִתְשַמע קֹול ֶֽ ינּו ְבַיד ִתְטש ֶֽ נּו ֶאת ִלְמחֹות אֹוְיב ֶֽ  ְזֹכר. ְשמ ֶֽ
ְעתָ  ֲאֶשר ינּו ִנְשַבֶֽ י, ַלֲאבֹות ֶֽ ִים ְככֹוְכב   ְוַעָתה, ַזְרֲעֶכם ֶאת ַאְרֶבה ַהָשַמֶֽ
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ְרנּו ה ְמַעט ִנְשַאֶֽ ַהְרב   . מ 

ְחנּו ֹלא ִשְמָך ֹזאת ּוְבָכל נּו ַאל ָנא, ָשָכֶֽ  יי. ִתְשָכח ֶֽ

נּו י ָעְזר ֶֽ נּו ֱאֹלה  ָך ְכבֹוד ְדַבר ַעל ִיְשע ֶֽ נּו, ְשֶמֶֽ ר ְוַהִציל ֶֽ ינּו ַעל ְוַכפ   ַחֹטאת ֶֽ
ַען ָך ְלַמֶֽ  . ְשֶמֶֽ

י ְייָ  ל ֱאֹלה  ֲחרֹון שּוב, ִיְשָרא  ָך מ  ם, ַאֶפֶֽ ָך ָהָרָעה ַעל ְוִהָנח   .ְלַעֶמֶֽ
 

Chaque jour de Tah’anoun 

רש ל ֹומ  ִרית ְשמֹור, ִיְשָרא  ל ְשא  ל ֹיאַבד ְוַאל, ִיְשָרא   ָהאֹוְמִרים, ִיְשָרא 
ל ְשַמע  . ִיְשָרא 

ר ִרית ְשמֹור, ֶאָחד גֹוי שֹומ   ַהְמַיֲחִדים, ֶאָחד גֹוי ֹיאַבד ְוַאל, ֶאָחד ַעם ְשא 
ינּו ְייָ  ִשְמָך  . ֶאָחד ְייָ  ֱאֹלה ֶֽ

ר ִרית מֹורְש , ָקדֹוש גֹוי שֹומ  , ָקדֹוש גֹוי ֹיאַבד ְוַאל, ָקדֹוש ַעם ְשא 
שֹות ְבָשֹלש ַהְמַשְלִשים  .ְלָקדֹוש ְקדֻּ

 
 
 

Aleinou (hymne de conclusion) : 
ַח ַלֲאדֹון ַהֹכל ינּו ְלַשב ֶֽ אִשית, ָעל ֶֽ ר ְבר  ָלה ְליֹוצ  ת ְגדֻּ נּו ְכגֹוי י , ָלת  ֶשֹּלא ָעָשֶֽ

נּו ְכִמְשְפחֹות ָהֲאָדָמה, ָהֲאָרצֹות נּו ָכֶהם, ְוֹלא ָשָמֶֽ , ֶשֹלא ָשם ֶחְלק ֶֽ
נּו ְכָכל ֲהמֹוָנם ְחנּו כֹוְרִעים ּוִמְשַתֲחִוים ּומֹוִדים, ְוֹגָרל ֶֽ ֶלְך , ַוֲאַנֶֽ י ֶמֶֽ ִלְפנ 

י ַהְמָלִכים ִים . ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ַמְלכ  ֶרץֶשהּוא נֹוֶטה ָשַמֶֽ ד ָאֶֽ , ְוֹיס 
ַעל ִים ִמַמֶֽ י ְמרֹוִמים, ּומֹוַשב ְיָקרֹו ַבָשַמֶֽ זֹו ְבָגְבה  ינּו , ּוְשִכיַנת עֻּ הּוא ֱאֹלה ֶֽ

ין עֹוד נּו. א  ֶפס זּוָלתוֹ , ֱאֶמת ַמְלכ ֶֽ ְוָיַדְעָת ַהיֹום : ַכָכתּוב ְבתֹוָרתוֹ , ֶאֶֽ
ָך ֹבָת ֶאל ְלָבֶבֶֽ ַעלִכי ְיָי הּוא ָהֱאֹל, ַוֲהש  ים ִמַמֶֽ ֶרץ , ִהים ַבָשַמֶֽ ְוַעל ָהָאֶֽ

ַחת ין עֹוד, ִמָתֶֽ  .א 

ינּו ן ְנַקֶּוה ְלָך ְיָי ֱאֹלה ֶֽ ָך, ַעל כ  ֶזֶֽ ֶרת עֻּ ָרה ְבִתְפֶאֶֽ ְלַהֲעִביר , ִלְראֹות ְמה 
ֶרץ תּון, ִגלּוִלים ִמן ָהָאֶֽ ן עֹוָלם ְבַמְלכּות ַשַדי, ְוָהֱאִליִלים ָכרֹות ִיָכר  , ְלַתק 

ָך י ָבָשר ִיְקְראּו ִבְשֶמֶֽ ֶרץ, ְוָכל ְבנ  י ָאֶֽ יָך ָכל ִרְשע  ֶלֶֽ ירּו ְוי ְדעּו . ְלַהְפנֹות א  ַיִכֶֽ
ל ב  י ת  ֶרְך, ָכל יֹוְשב  ינּו . ִתָשַבע ָכל ָלשֹון, ִכי ְלָך ִתְכַרע ָכל ֶבֶֽ יָך ְיָי ֱאֹלה ֶֽ ְלָפֶנֶֽ
לּו נּו ְוִלְכבֹוד ִשְמָך, ִיְכְרעּו ְוִיֹפֶֽ ָך, ְיָקר ִית ֶֽ , ִויַקְבלּו כָֻּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֶֽ

ָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד יֶהם ְמה  י ַעד , ִכי ַהַמְלכּות ֶשְלָך ִהיא. ְוִתְמֹלְך ֲעל  ֹוְלמ  ּוְלעֶֽ
ָך, ִתְמלֹוְך ְבָכבֹוד  ְוָהָיה ְייָ , ְוֶנֱאַמר. ְיָי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַכָכתּוב ְבתֹוָרֶתֶֽ

ֶרץ ֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶֽ  .ּוְשמֹו ֶאָחד, ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד, ְלֶמֶֽ
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Hallel (se dit après la Amida les jours de fête et Rosh Hodesh) 
 

ֶלְך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֶֽ נּו ְבִמְצֹוָתיו, ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלה ֶֽ נּו ִלְקֹרא , ֲאֶשר ִקְדָשֶֽ ְוִצָּוֶֽ
ל  .ֶאת ַהַהל 

Psaume 113 

י יְ , ַהְללּוָיּה ם ְייָ , יָ ַהְללּו ַעְבד  ם ְיָי ְמֹבָרְך. ַהְללּו ֶאת ש  ַעָתה ְוַעד , ְיִהי ש  מ 
ֶמש ַעד ְמבֹואוֹ . עֹוָלם ם ְייָ , ִמִמְזַרח ֶשֶֽ ָלל ש  ַעל , ָרם ַעל ָכל גֹוִים ְייָ . ְמהֻּ

ִים ְכבֹודוֹ  ינּו. ַהָשַמֶֽ ֶבת, ִמי ַכיָי ֱאֹלה ֶֽ , ֹותַהַמְשִפיִלי ִלְרא. ַהַמְגִביִהי ָלָשֶֽ
ֶרץ ִים ּוָבָאֶֽ ָעָפר ָדל. ַבָשַמֶֽ ַאְשֹפת ָיִרים ֶאְביֹון, ְמִקיִמי מ  ְלהֹוִשיִבי ִעם . מ 

י ַעמוֹ , ְנִדיִבים ִית. ִעם ְנִדיב  ֶרת ַהַבֶֽ ָחה, מֹוִשיִבי ֲעֶקֶֽ ם ַהָבִנים ְשמ  , א 
 . ַהְללּוָיּה

Psaume 114 

ִים ל ִמִמְצָרֶֽ את ִיְשָרא  ַעם ֹל, ְבצ  ית ַיֲעֹקב מ  זב  , ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשוֹ . ע 
ל ַמְמְשלֹוָתיו ן ִיֹסב ְלָאחֹור, ַהָים ָרָאה ַוָיֹנס. ִיְשָרא  ֶהָהִרים ָרְקדּו . ַהַיְרד 

יִלים י ֹצאן, ְכא  ן ִתֹסב ְלָאחֹור, ַמה ְלָך ַהָים ִכי ָתנּוס. ְגָבעֹות ִכְבנ  . ַהַיְרד 
יִלים ֶרץ. ְגָבעֹות ִכְבנ י ֹצאן, ֶהָהִרים ִתְרְקדּו ְכא  ּוִלי ָאֶֽ , ִמִלְפנ י ָאדֹון חֶֽ

ֹוַּה ַיֲעֹקב י ֱאלֶֽ ִים. ִמִלְפנ  ִים, ַהֹהְפִכי ַהצּור ֲאַגם ָמֶֽ  . ַחָלִמיש ְלַמְעְינֹו ָמֶֽ
 

Psaume 115 (si Hallel complet) 

 נּו נּו, ְייָ , ֹלא ָלֶֽ ן ָכבֹוד, ֹלא ָלֶֽ ָךעַ , ִכי ְלִשְמָך ת  . ל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתֶֽ
ָמה ֹיאְמרּו ַהגֹוִים יֶהם, ָלֶֽ ִים. ַאי ה ָנא ֱאֹלה  ינּו ַבָשָמֶֽ אֹלה ֶֽ ֹכל ֲאֶשר , ו 

ץ ָעָשה ֶסף ְוָזָהב. ָחפ  יֶהם ֶכֶֽ י ָאָדם, ֲעַצב  ה ְיד  ֶפה ָלֶהם ְוֹלא . ַמֲעש 
רּו ִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו, ְיַדב ֶֽ יַנֶֽ ִים . ע  עּוָאְזַנֶֽ ַאף ָלֶהם , ָלֶהם ְוֹלא ִיְשָמֶֽ

יֶהם ְוֹלא ְיִמישּון. ְוֹלא ְיִריחּון כּו, ְיד  יֶהם ְוֹלא ְיַהל ֶֽ ֹלא ֶיְהגּו , ַרְגל 
יֶהם. ִבְגרֹוָנם ַח ָבֶהם, ְכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעש  ל ְבַטח . ֹכל ֲאֶשר ֹבט ֶֽ ִיְשָרא 

ית ַאֲהרֹ . ֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא, ַבייָ  . ֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא, ן ִבְטחּו ַבייָ ב 
י ְיָי ִבְטחּו ַבייָ   .ֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא, ִיְרא 

 

ְך נּו ְיָבר  ל, ְיָי ְזָכָרֶֽ ית ִיְשָרא  ְך ֶאת ב  ית ַאֲהֹרן, ְיָבר  ְך ֶאת ב  י . ְיָבר  ְך ִיְרא  ְיָבר 
יֶכם. ַהְקַטִנים ִעם ַהְגֹדִלים, ְייָ  ף ְיָי ֲעל  יֶכם ְוַעל ְבנ יֶכם ,ֹיס  ְברּוִכים . ֲעל 

ֶרץ, ַאֶתם ַלייָ  ִים ָוָאֶֽ ה ָשַמֶֽ ִים ַלייָ . ֹעש  ִים ָשַמֶֽ ֶרץ ָנַתן ִלְבנ י , ַהָשַמֶֽ ְוָהָאֶֽ
ִתים ְיַהְללּו ָיּה. ָאָדם י דּוָמה, ֹלא ַהמ  ְך ָיּה. ְוֹלא ָכל ֹיְרד  ְחנּו ְנָבר  , ַוֲאַנֶֽ

ַעָתה ְוַעד עֹוָלם  .ָיּהַהְללּו, מ 
  

Psaume 116 (si Hallel complet) 

  ְָבִתי ִכי ִיְשַמע ְיי ּוְבָיַמי , ִכי ִהָטה ָאְזנֹו ִלי. ֶאת קֹוִלי ַתֲחנּוָני, ָאַהֶֽ
ֶות. ֶאְקָרא י ָמֶֽ ּוִני ֶחְבל  ּוִני, ֲאָפפֶֽ י ְשאֹול ְמָצאֶֽ ָצָרה ְוָיגֹון , ּוְמָצר 
ם ְיָי ֶאְקָרא. ֶאְמָצא , ַחנּון ְיָי ְוַצִדיק. ה ְיָי ַמְלָטה ַנְפִשיָאנָ , ּוְבש 
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ם ינּו ְמַרח  אֹלה ֶֽ ר ְפָתאִים ְייָ . ו  יעַ , ֹשמ  שּוִבי ַנְפִשי . ַדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשֶֽ
ְיִכי ְיִכי, ִלְמנּוָחֶֽ ֶות. ִכי ְיָי ָגַמל ָעָלֶֽ ְצָת ַנְפִשי ִמָמֶֽ יִני ִמן , ִכי ִחַלֶֽ ֶאת ע 

ִחי ֶאת, ִדְמָעה י ְייָ . ַרְגִלי ִמֶדֶֽ ְך ִלְפנ  . ְבַאְרצֹות ַהַחִיים, ֶאְתַהל 
ר ְנִתי ִכי ֲאַדב  יִתי ְמֹאד, ֶהֱאַמֶֽ ְרִתי ְבָחְפִזי. ֲאִני ָעִנֶֽ ָכל , ֲאִני ָאַמֶֽ

 .ָהָאָדם ֹכז ב
 

ֹוִהי ָעָלי, ָמה ָאִשיב ַלייָ  ם יְ , כֹוס ְישּועֹות ֶאָשא. ָכל ַתְגמּולֶֽ . ָי ֶאְקָראּוְבש 
ם י ְייָ . ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמוֹ , ְנָדַרי ַליָי ֲאַשל  ינ  ְוָתה ַלֲחִסיָדיו, ָיָקר ְבע  . ַהָמֶֽ

ָך ָך, ָאָנה ְיָי ִכי ֲאִני ַעְבֶדֶֽ ָרי, ֲאִני ַעְבְדָך ֶבן ֲאָמֶתֶֽ ְחָת ְלמֹוס  ְלָך ֶאְזַבח . ִפַתֶֽ
ַבח תֹוָדה ם ְיָי ֶאְקָרא, ֶזֶֽ ם. ּוְבש  . ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמוֹ , ְנָדַרי ַליָי ֲאַשל 

ית ְייָ  ִים, ְבַחְצרֹות ב  ִכי ְירּוָשָלֶֽ  .ַהְללּוָיּה, ְבתֹוכ ֶֽ
 

Psaume 117 

ּוהּו, ָכל גֹוִים, ַהְללּו ֶאת ְייָ  ִמים, ַשְבחֶֽ ינּו ַחְסדוֹ . ָכל ָהאֻּ , ִכי ָגַבר ָעל ֶֽ
 . ַהְללּוָיּה, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם

 
Psaume 118 

 .ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדוֹ , ַליָי ִכי טֹוב הֹודּו

ל  .ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדוֹ , ֹיאַמר ָנא ִיְשָרא 

ית ַאֲהֹרן  .ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדוֹ , ֹיאְמרּו ָנא ב 

י ְייָ   .ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדוֹ , ֹיאְמרּו ָנא ִיְרא 
 

אִתי ָיּה ַצר ָקָרֶֽ ִני ַבֶמְרָחב ָיּה, ִמן ַהמ  ַמה ַיֲעֶשה ִלי , י ֹלא ִאיָראְיָי לִ . ָעָנֶֽ
ַח ָבָאָדם, טֹוב ַלֲחסֹות ַבייָ . ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבֹשְנָאי, ְיָי ִלי ְבֹעְזָרי. ָאָדם . ִמְבֹטֶֽ

ַח ִבְנִדיִבים, טֹוב ַלֲחסֹות ַבייָ  ּוִני. ִמְבֹטֶֽ ם ְיָי ִכי ֲאִמיַלם, ָכל גֹוִים ְסָבבֶֽ . ְבש 
ּונִ  ּוִני ַגם ְסָבבֶֽ ם ְיָי ִכי ֲאִמיַלם, יַסבֶֽ ש . ְבש  ּוִני ִכְדֹבִרים ֹדֲעכּו ְכא  ַסבֶֽ

ם ְיָי ִכי ֲאִמיַלם, קֹוִצים ִני ִלְנֹפל. ְבש  ִני, ָדֹחה ְדִחיַתֶֽ ָעִזי ְוִזְמָרת . ַויָי ֲעָזָרֶֽ
י ַצִדיִקים. ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה, ָיּה ָשה ְיִמין יְ , קֹול ִרָנה ִוישּוָעה ְבָאֳהל  ָי ֹעֶֽ

ִיל ָמה. ָחֶֽ ִיל, ְיִמין ְיָי רֹומ  ָשה ָחֶֽ ר , ֹלא ָאמּות ִכי ֶאְחֶיה. ְיִמין ְיָי ֹעֶֽ ַוֲאַספ 
י ָיּה ִני ָיּה. ַמֲעש  ִני, ַיֹסר ִיְסַרֶֽ ֶות ֹלא ְנָתָנֶֽ ֶדק. ְוַלָמֶֽ י ֶצֶֽ ֲער  ָאֹבא , ִפְתחּו ִלי ַשֶֽ

ַער ַלייָ . ָבם אֹוֶדה ָיּה אּו בוֹ ַצדִ , ֶזה ַהַשֶֽ ִני. יִקים ָיֹבֶֽ ַוְתִהי , אֹוְדָך ִכי ֲעִניָתֶֽ
ִני. ִלי ִלישּוָעה ֶבן ָמֲאסּו ַהבֹוִנים. ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה, אֹוְדָך ִכי ֲעִניָתֶֽ , ֶאֶֽ

ֶבן ָמֲאסּו ַהבֹוִנים. ָהְיָתה ְלֹראש ִפָנה ת ְיָי . ָהְיָתה ְלֹראש ִפָנה, ֶאֶֽ א  מ 
ְיָתה ֹזאת ינּוהִ , ָהֶֽ ינ ֶֽ ְיָתה ֹזאת. יא ִנְפָלאת ְבע  ת ְיָי ָהֶֽ א  ִהיא ִנְפָלאת , מ 

ינּו ינ ֶֽ יָלה ְוִנְשְמָחה בוֹ , ֶזה ַהיֹום ָעָשה ְייָ . ְבע  יָלה , ֶזה ַהיֹום ָעָשה ְייָ . ָנִגֶֽ ָנִגֶֽ
 .ְוִנְשְמָחה בוֹ 

 

יָעה ָנא  .ָאָנא ְיָי הֹוִשֶֽ
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יָעה ָנא  .ָאָנא ְיָי הֹוִשֶֽ

 .ְיָי ַהְצִליָחה ָנא ָאָנא

 .ָאָנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא

ם ְייָ  ית ְייָ , ָברּוְך ַהָבא ְבש  ַרְכנּוֶכם ִמב  ם ְייָ . ב  ַרְכנּוֶכם , ָברּוְך ַהָבא ְבש  ב 
ית ְייָ  נּו. ִמב  ֶאר ָלֶֽ ל ְיָי ַוָיֶֽ חַ , א  ל ְיָי . ִאְסרּו ַחג ַבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזב ֶֽ א 

נּווַ  ֶאר ָלֶֽ חַ , ִאְסרּו ַחג ַבֲעֹבִתים, ָיֶֽ ךָ . ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזב ֶֽ ִלי ַאָתה ְואֹוֶדֶֽ , א 
ךָ  ךָ . ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמֶֽ ִלי ַאָתה ְואֹוֶדֶֽ ךָ , א  ִכי , הֹודּו ַליָי ִכי טֹוב. ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמֶֽ
 .דוֹ ִכי ְלעֹוָלם ַחסְ , הֹודּו ַליָי ִכי טֹוב. ְלעֹוָלם ַחְסדוֹ 

 

יָך ינּו ָכל ַמֲעֶשֶֽ ּוָך ְיָי ֱאֹלה ֶֽ ָך, ְיַהְללֶֽ י ְרצֹוֶנֶֽ יָך ַצִדיִקים עֹוש  ְוָכל ַעְמָך , ַוֲחִסיֶדֶֽ
יצּו  ל ְבִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשְבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִרֶֽ ית ִיְשָרא  ב 

יכּו ֶאת ִשְמָך ַמלְ  ישּו ְוַיְמִלֶֽ נּוְוַיְקִדֶֽ ִכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשְמָך ָנֶאה . כ ֶֽ
ר ל, ְלַזמ  עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתה א  ָלל , ָברּוְך ַאָתה ְייָ . ִכי מ  ֶלְך ְמהֻּ ֶמֶֽ

 .ַבִתְשָבחֹות
 


