)Prière de matin de semaine (prières principales sans minyane
Au lever

מוֹדֶ ה אֲ נִ י לְ פָ ֶֽ ֶניָךֶ ֶֽ ,מלְֶך ַחי וְ ַקיָםֶ ,שהֶ חֱ ֶֽ ַז ְר ָת בִ י נִ ְשמָ ִתי בְ חֶ ְמלָהַ ,רבָ ה
אֱ מּונ ֶֽ ֶָתָך.
Lavage des mains :

ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשר ִק ְד ֶֽ ָשנּו בְ ִמ ְצו ָֹתיו ,וְ ִצ ֶֽ ָּונּו עַ ל
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
נְ ִטילַת י ֶֽ ָָדיִם.
Sur le bon fonctionnement du corps :

ָאדם בְ חָ כְ מָ הּ ,ובָ ָרא
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשר יָצַ ר אֶ ת הָ ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ב ֹו נְ ָקבִ ים נְ ָקבִ ים ,חֲ לּולִ ים חֲ לּולִ ים .גָלּוי וְ י ֶָֽדּועַ לִ פְ ני כִ סא כְ בו ֶֽ ֶֹדָךֶ ,ש ִאם
יִפָ ֶֽת ַח אֶ ָחד מהֶ ם ,א ֹו י ִָסתם אֶ ָחד מהֶ םִ ,אי אֶ פְ ַשר לְ ִה ְת ַקים וְ לַעֲ מוֹד
ּומפְ לִ יא לַעֲ שוֹת.
לְ פָ ֶֽ ֶניָך .בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי ,רוֹפא כָל בָ ָשר ַ
Talit

ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשר ִק ְד ֶֽ ָשנּו בְ ִמ ְצו ָֹתיו ,וְ ִצ ֶֽ ָּונּו
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
יצת.
לְ ִה ְתעַ טף בַ ִצ ִ
Tefilines
En posant la tefila du bras :

ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשר ִק ְד ֶֽ ָשנּו בְ ִמ ְצו ָֹתיו ,וְ ִצ ֶֽ ָּונּו לְ הָ ִֶֽניחַ
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ְתפִ לִ ין.
Les ashkénazes ajoutent en mettant la tefila de tête :

ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשר ִק ְד ֶֽ ָשנּו בְ ִמ ְצו ָֹתיו ,וְ ִצ ֶֽ ָּונּו עַ ל
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ִמ ְצוַ ת ְתפִ לִ ין.
בָ רּוְך שם כְ בוֹד מַ לְ כּות ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.

וְ א ַר ְש ִתיְך לִ י לְ ע ֹולָם ,וְ א ַר ְש ִתיְך לִ י בְ ֶֽ ֶצדֶ ק ּובְ ִמ ְשפָ ט ּובְ ֶֽ ֶחסֶ ד ּובְ ַרחֲ ִמים.
וְ א ַר ְש ִתיְך לִ י בֶ אֱ מּונָה ,וְ י ֶֽ ַָדעַ ְת אֶ ת ְי ָי.
Bénédiction de la Neshama :

אתּה ,אַ ָתה יְצַ ְר ָתּה ,אַ ָתה
אֱ ֹלהַ י ,נְ ָש ָמה ֶשנ ֶֽ ַָת ָת בִ י ְטהו ָֹרה ִהיא .אַ ָתה בְ ָר ָ
נְ פַ ְח ָתּה בִ י ,וְ ַא ָתה ְמ ַש ְמ ָרּה בְ ִק ְרבִ י ,וְ אַ ָתה עָ ִתיד לִ ְטלָּה ִמ ֶֽ ֶמנִ י,
ּולְ הַ חֲ זִ ָירּה בִ י לֶעָ ִתיד לָבוֹא .כָל זְ ַמן ֶשהַ נְ ָשמָ ה בְ ִק ְרבִ י ,מוֹדֶ ה אֲ נִ י לְ פָ ֶֽ ֶניָך,
נְשמוֹת .בָ רּוְך
ְי ָי אֱ ֹלהַ י ואֹלהי אֲ בו ַֹתיִ ,רבוֹן כָל הַ ַמעֲ ִשים ,אֲ דוֹן כָל הַ ָ
נְשמוֹת לִ פְ ג ִָרים מ ִתים.
ַא ָתה ְי ָי ,הַ ַמחֲ זִ יר ָ
Bénédictions sur la Tora :

ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשר ִק ְד ֶֽ ָשנּו בְ ִמ ְצו ָֹתיו ,וְ ִצ ֶֽ ָּונּו
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
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לַעֲ סוֹק בְ ִדבְ רי תו ָֹרה.
ֹלהינּו אֶ ת ִדבְ רי תו ָֹר ְתָך בְ ִֶֽפינּו ּובְ פִ י עַ ְמָך בית י ְִש ָראל,
וְ הַ עֲ ֶרב נָא ְי ָי אֱ ֶֽ
וְ נִ ְהיֶה אֲ ֶֽ ַנ ְחנּו וְ צֶ אֱ צָ ֶֽאינּו וְ צֶ אֱ צָ אי עַ ְמָך בית י ְִש ָראל ֻּכ ֶֽ ָלנּו יו ְֹדעי ְש ֶֽ ֶמָך
וְ לו ְֹמדי תו ָֹר ֶֽ ֶתָך לִ ְש ָמּה .בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי ,הַ ְמלַמד תו ָֹרה לְ עַ מ ֹו י ְִש ָראל.
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשר ֶֽ ָבחַ ר ֶֽ ָבנּו ִמכָל הָ עַ ִמים ,וְ ֶֽ ָנ ַתן
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ֶֽ ָלנּו אֶ ת תו ָֹרת ֹו .בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי ,נוֹתן הַ תו ָֹרה.
יְבָ ֶרכְ ְך ְי ָי וְ י ְִש ְמ ֶֽ ֶרָך .יָאר ְי ָי פָ נָיו א ֶֽ ֶליָך וִ יחֻּ ֶֽ ֶנ ָך .י ִָשא ְי ָי פָ נָיו א ֶֽ ֶליָך וְ יָשם לְ ָך ָשלוֹם.
כּורים וְ הָ ַר ְאיוֹן ּוגְ ִמילּות חֲ סָ ִדים וְ ַתלְ מּוד תו ָֹרה.
ֶֽאלּו ְדבָ ִרים ֶשאין לָהֶ ם ִשעּור :הַ פָאה וְ הַ בִ ִ
ָאדם אוֹכל פרוֹתיהֶ ם בָ ע ֹולָם הַ זֶה וְ הַ ֶֽ ֶק ֶרן ַק ֶֽ ֶימֶ ת ל ֹו לָע ֹולָם הַ בָ א ,וְ ֶֽאלּו הן:
ֶֽאלּו ְדבָ ִרים ֶש ָ
כִ בּוד ָאב וָ אםּ ,וג ְִמילּות חֲ סָ ִדים ,וְ הַ ְשכָמַ ת בית הַ ִמ ְד ָרש ַשחֲ ִרית וְ עַ ְרבִ ית ,וְ הַ כְ נָסַ ת או ְֹר ִחים,
ָאדם לַחֲ בר ֹו,
ּובִ קּור חוֹלִ ים ,וְ הַ כְ נָסַ ת ַכלָהּ ,ולְ וָ יַת הַ מת ,וְ ִעיּון ְתפִ לָה ,וַ הֲ בָ ַאת ָשלוֹם בין ָ
וְ ַתלְ מּוד תו ָֹרה כְ ֶֽ ֶנגֶד ֻּכלָם.
Bénédictions du matin :

ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשר נ ַָתן ל ֶֽ ֶַשכְ וִ י בִ ינָה לְ הַ בְ ִחין בין
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
יוֹם ּובין ֶֽ ָל ְילָה.
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָםֶ ,שעָ ֶֽ ַשנִ י י ְִש ָראל.
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,פו ֶֹֽק ַח ִעוְ ִרים.
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָםַ ,מלְ בִ יש עֲ רֻּ ִמים.
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָםַ ,מ ִתיר אֲ סּו ִרים.
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,זוֹקף כְ פּופִ ים.
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,רו ַֹקע הָ ֶֽ ָא ֶרץ עַ ל הַ ֶֽ ָמיִם.
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָםֶ ,ש ֶֽ ָע ָשה לִ י כָל צָ ְרכִ י.
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,הַ מכִ ין ִמ ְצעֲ די ֶֽ ָגבֶ ר.
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
בּורה.
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,אוֹזר י ְִש ָראל בִ גְ ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ָארה.
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,עוֹטר י ְִש ָראל בְ ִתפְ ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,הַ נוֹתן ַליָעף ֶֽ ֹכחַ .
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
ּותנּומָ ה
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,הַ ַמעֲ בִ יר שנָה מעינָי ְ
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
מעַ פְ עַ פָ י.
ילנּו בְ תו ָֹר ֶֽ ֶתָך,
ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בו ֶֹֽתינּוֶ ,ש ַת ְרגִ ֶֽ
יהי ָרצוֹן ִמלְ פָ ֶֽ ֶניָךְ ,י ָי אֱ ֶֽ
וִ ִ
יאנּו ֹלא לִ ידי ח ְטא ,וְ ֹלא לִ ידי עֲ ב ָרה וְ עָ וֹן,
וְ ַדבְ ֶֽקנּו בְ ִמ ְצו ֶֽ ֶֹתיָך ,וְ ַאל ְתבִ ֶֽ
יקנּו
וְ ֹלא לִ ידי נִ ָסיוֹן ,וְ ֹלא לִ ידי בִ זָיוֹן ,וְ ַאל ַת ְשלֶט ֶֽ ָבנּו ֶֽיצֶ ר הָ ָרע .וְ הַ ְר ִח ֶֽ
ָאדם ָרע ּומ ָחבר ָרע .וְ ַדבְ ֶֽקנּו בְ ֶֽיצֶ ר הַ טוֹב ּובְ מַ עֲ ִשים טוֹבִ ים ,וְ כוֹף אֶ ת
מ ָ
ּות ֶֽננּו הַ יוֹםּ ,ובְ כָל יוֹם ,לְ חן ּולְ ֶֽ ֶחסֶ ד ּולְ ַרחֲ ִמים
י ְִצ ֶֽרנּו לְ ִה ְש ַת ְעבֶ ד לְָךְ .
בְ עינֶיָךּ ,ובְ עיני כָל רו ֶֹֽאינּו ,וְ ִתגְ ְמ ֶֽלנּו חֲ ָס ִדים טוֹבִ ים .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי,
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גוֹמל חֲ ָס ִדים טוֹבִ ים לְ עַ מ ֹו י ְִש ָראל.
Psaume 30 :

יתנִ י ,וְ ֹלא ִש ֶֽ ַמ ְח ָת
ִמזְ מוֹר ִשיר חֲ נֻּכַת הַ ֶֽ ַביִת לְ ָדוִ ד .אֲ רו ִֹמ ְמָך ְי ָי כִ י ִדלִ ֶֽ ָ
ית ִמן ְשאוֹל נַפְ ִשי,
ֹאיְבַ י לִ יְ .י ָי אֱ ֹלהָ יִ ,ש ֶֽ ַּו ְע ִתי א ֶֽ ֶליָך וַ ִת ְרפָ ֶֽאנִ יְ .י ָי הֶ ע ֱִֶֽל ָ
ידיו ,וְ הוֹדּו לְ ֶֽזכֶר ָק ְדש ֹו .כִ י ֶֽ ֶרגַע בְ אַ פ ֹו,
ִיתנִ י ִמי ְָר ִדי בוֹר .ז ְַמרּו לַי ָי חֲ ִס ָ
ִחי ֶֽ ַ
ָאמ ְר ִתי בְ ַשלְ וִ י ,בַ ל
ַחיִים בִ ְרצוֹנ ֹו ,בָ ֶֽ ֶע ֶרב יָלִ ין ֶֽ ֶבכִ י ,וְ ַל ֶֹֽב ֶקר ִרנָה .וַ אֲ נִ י ֶֽ ַ
ֶֽיתי
אֶ מוֹט לְ ע ֹולָםְ .י ָי בִ ְרצוֹנְ ָך הֶ ע ֶֽ ֱַמ ְד ָתה לְ הַ ְר ִרי עֹזִ ,ה ְס ֶֽ ַת ְר ָת פָ ֶֽ ֶניָך ,הָ ִי ִ
נִ בְ הָ ל .א ֶֽ ֶליָך ְי ָי אֶ ְק ָרא ,וְ אֶ ל אֲ ֹדנָי אֶ ְת ַחנָן .מַ ה ֶֽ ֶבצַ ע בְ ָד ִמי ,בְ ִר ְד ִתי אֶ ל
ֶֽ ָש ַחת ,הֲ יו ְֹדָך עָ פָ ר ,הֲ יַגִ יד אֲ ִמ ֶֽ ֶתָךְ .ש ַמע ְי ָי וְ חָ ֶֽננִ יְ ,י ָי הֱ יה עֹזר לִ י .הָ ֶֽ ַפכְ ָת
ִמ ְספְ ִדי לְ ָמחוֹל לִ י ,פִ ֶֽ ַת ְח ָת ַש ִקי וַ ְת ַאזְ ֶֽרנִ י ִש ְמחָ ה .לְ ֶֽ ַמעַ ן ְיזַמֶ ְרָך כָבוֹד וְ ֹלא
ִידֹםְ ,י ָי אֱ ֹלהַ י לְ ע ֹולָם או ֶֽ ֶֹד ָך.
Psouké de-zimra :

אשית ,בָ רּוְך
שָאמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם ,בָ רּוְך הּוא ,בָ רּוְך ע ֶֹשה בְ ר ִ
בָ רּוְך ֶ
ּומ ַקים ,בָ רּוְך ְמ ַרחם עַ ל הָ ֶֽ ָא ֶרץ ,בָ רּוְך ְמ ַרחם
אוֹמר וְ עו ֶֹשה ,בָ רּוְך גוֹזר ְ
עַ ל הַ בְ ִריוֹת ,בָ רּוְך ְמ ַשלם ָשכָר טוֹב לִ ירָאיו ,בָ רּוְך חַ י לָעַ ד וְ ַקיָם ָל ֶֽ ֶנצַ ח,
ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,הָ אל
ּומ ִציל ,בָ רּוְך ְשמ ֹו .בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
בָ רּוְך פוֹדֶ ה ַ
ידיו וַ עֲ בָ ָדיו,
ּומפֹ ָאר בִ לְ שוֹן חֲ ִס ָ
הָ ָאב הָ ַרחֲ ָמן ,הַ ְמהֻּ לָל בְ פִ י עַ מ ֹוְ ,משֻּ בָ ח ְ
ֹלהינּו בִ ְשבָ חוֹת ּובִ זְ ִמירוֹתּ ,ונְ גַדֶ לְ ָך
ּובְ ִשירי ָדוִ ד עַ בְ דֶ ָך .נְ הַ לֶלְ ָך ְי ָי אֱ ֶֽ
ֹלהינּו ,י ִָחיד ,חי
ּונְ ַשבחֲ ָך ּונְ פָ אֶ ְרָך וְ נַזְ כִ יר ִש ְמָך ,וְ נ ְַמלִ יכְ ָך ,מַ לְ ֶֽכנּו אֱ ֶֽ
ּומפֹ ָאר עֲ די עַ ד ְשמ ֹו הַ גָדוֹל .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָיֶ ֶֽ ,מלְֶך
הָ ע ֹול ִָמיםֶ ֶֽ ,מלְֶך ְמשֻּ בָ ח ְ
ְמהֻּ לָל בַ ִת ְשבָ חוֹת.
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.

יֹלתיוִֶֽ .שירּו ל ֹו ,ז ְַמרּו ל ֹו,
הוֹדּו לַי ָי ִק ְראּו בִ ְשמ ֹו ,הו ִֶֹֽדיעּו בָ עַ ִמים עֲ לִ ָ
אֹתיוִ .ה ְתהַ לְ לּו בְ שם ָק ְדש ֹו ,י ְִשמַ ח לב ְמבַ ְקשי ְי ָיִ .ד ְרשּו
ִֶֽשיחּו בְ כָל נִ פְ לְ ָ
ּומ ְשפְ טי
ְי ָי וְ עֻּ ז ֹו ,בַ ְקשּו פָ נָיו ָת ִמיד .זִ כְ רּו נִ פְ לְ א ָֹתיו אֲ ֶשר עָ ָשה ,מֹ פְ ָתיו ִ
ֹלהינּו ,בְ כָל הָ ֶֽ ָא ֶרץ
ִֶֽפיהּוֶ ֶֽ .ז ַרע י ְִש ָראל עַ בְ ד ֹו ,בְ ני יַעֲ קֹב בְ ִח ָיריו .הּוא ְי ָי אֱ ֶֽ
ִמ ְשפָ ָטיו .זִ כְ רּו לְ ע ֹולָם בְ ִרית ֹוָ ,דבָ ר ִצּוָ ה לְ ֶֽ ֶאלֶף דוֹר .אֲ ֶשר כ ַָרת אֶ ת
ידהָ לְ יַעֲ קֹב לְ חֹק ,לְ י ְִש ָראל בְ ִרית
ּושבּועָ ת ֹו לְ י ְִצ ָחק .וַ ַיעֲ ִמ ֶֽ ֶ
ַאבְ ָרהָ םְ ,
ע ֹולָם .לאמֹ ר ,לְ ָך אֶ תן ֶֽ ֶא ֶרץ כְ ֶֽ ָנעַ ןֶ ֶֽ ,חבֶ ל נַחֲ ל ְַתכֶם .בִ ְהיו ְֹתכֶם ְמתי ִמ ְספָ ר,
ּוממַ ְמ ָלכָה אֶ ל עַ ם ַאחרֹ .לא
כִ ְמעַ ט וְ ג ִָרים בָ ּה .וַ י ְִתהַ לְ כּו ִמגוֹי אֶ ל גוֹיִ ,
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יח לְ ִאיש לְ עָ ְש ָקם ,וַ יֶֽ ֹוכַח עֲ ליהֶ ם ְמלָכִ יםַ .אל ִתגְ עּו בִ ְמ ִשיחָ י,
ִה ִֶֽנ ַ
ּובִ נְ בִ יַאי ַאל ָת ֶֽרעּוִ .שירּו לַי ָי כָל הָ ֶֽ ָא ֶרץ ,בַ ְשרּו ִמיוֹם אֶ ל יוֹם יְשּועָ ת ֹו.
ּומהֻּ לָל ְמאֹד,
אֹתיו .כִ י גָדוֹל ְי ָי ְ
ַספְ רּו בַ ג ֹויִם אֶ ת כְ בוֹד ֹו ,בְ כָל הָ עַ ִמים נִפְ לְ ָ
ֹלהים .כִ י כָל אֱ ֹלהי הָ עַ ִמים אֱ לִ ילִ ים .וַ י ָי ָש ֶֽ ַמיִם
וְ נו ָֹרא הּוא עַ ל כָל אֱ ִ
עָ ָשה .הוֹד וְ הָ ָדר לְ פָ נָיו ,עֹז וְ חֶ ְדוָ ה בִ ְמקֹ מ ֹו .הָ בּו לַי ָי ִמ ְשפְ חוֹת עַ ִמים,
הָ בּו לַי ָי כָבוֹד וָ עֹז .הָ בּו לַי ָי כְ בוֹד ְשמ ֹוְ ,שאּו ִמנְ חָ ה ּו ֶֹֽבאּו לְ פָ נָיו,
ִה ְש ַתחֲ וּו לַי ָי בְ הַ ְד ַרת קֶֹֽ דֶ שִֶֽ .חילּו ִמלְ פָ נָיו כָל הָ ֶֽ ָא ֶרץַ ,אף ִתכוֹן תבל בַ ל
ֹאמרּו בַ ג ֹויִםְ ,י ָי מָ לְָך .י ְִרעַ ם הַ יָם
ִתמוֹט .י ְִש ְמחּו הַ ָש ֶֽ ַמיִם וְ ָתגל הָ ֶֽ ָא ֶרץ ,וְ י ְ
ּומלוֹא ֹו ,יַעֲ ֹלץ הַ ָשדֶ ה וְ כָל אֲ ֶשר ב ֹוָ .אז י ְַרנְ נּו עֲ צי הַ ֶֽ ָיעַ רִ ,מלִ פְ ני ְי ָי ,כִ י
ְ
בָ א לִ ְשפוֹט אֶ ת הָ ֶֽ ָא ֶרץ .הוֹדּו לַי ָי כִ י טוֹב ,כִ י לְ ע ֹולָם חַ ְסד ֹו .וְ ִא ְמרּו
ילנּו ִמן הַ ג ֹויִם ,לְ הֹדוֹת לְ שם ָק ְד ֶֽ ֶשָך,
יענּו אֱ ֹלהי י ְִש ֶֽענּו ,וְ ַקבְ ֶֽצנּו וְ הַ ִצ ֶֽ
הו ִֹש ֶֽ
לְ ִה ְש ַת ֶֽב ַח בִ ְת ִהל ֶֽ ֶָתָך .בָ רּוְך ְי ָי אֱ ֹלהי י ְִש ָראל ִמן הָ ע ֹולָם וְ עַ ד הָ ע ֹולָם,
ֹלהינּו ,וְ ִה ְש ַתחֲ וּו לַהֲ דוֹם
ֹאמרּו כָל הָ עָ םָ ,אמן ,וְ הַ לל לַי ָי .רו ְֹממּו ְי ָי אֱ ֶֽ
וַ י ְ
ֹלהינּו וְ ִה ְש ַתחֲ וּו לְ הַ ר ָק ְדש ֹו ,כִ י ָקדוֹש ְי ָי
ַרגְ לָיוָ ,קדוֹש הּוא .רו ְֹממּו ְי ָי אֱ ֶֽ
ֹלהינּו .וְ הּוא ַרחּוםְ ,יכַפר עָ וֹן ,וְ ֹלא י ְַש ִחית ,וְ ִה ְרבָ ה לְ הָ ִשיב אַ פ ֹו ,וְ ֹלא
אֱ ֶֽ
י ִָעיר כָל חֲ ָמת ֹוַ .א ָתה ְי ָיֹ ,לא ִתכְ לָא ַרחֲ ֶֽ ֶמיָך ִמ ֶֽ ֶמנִ י ,חַ ְס ְדָך וַ אֲ ִמ ְתָך ָת ִמיד
אֹלהים ,עַ ל
י ְִצרּונִ י .זְ כֹר ַרחֲ ֶֽ ֶמיָך ְי ָי וַ חֲ ָס ֶֽ ֶדיָך ,כִ י מע ֹולָם ֶֽהמָ הְ .תנּו עֹז ל ִ
ֹלהים ִמ ִמ ְק ָד ֶֽ ֶשיָך ,אל י ְִש ָראל,
י ְִש ָראל גַאֲ וָ ת ֹו ,וְ עֻּ ז ֹו בַ ְש ָח ִקים .נו ָֹרא אֱ ִ
ֹלהים .אל נְ ָקמוֹת ְי ָי ,אל נְ ָקמוֹת
הּוא נוֹתן עֹז וְ ַתעֲ צֻּמוֹת לָעָ ם ,בָ רּוְך אֱ ִ
הו ִֶֹֽפיעַ ִ .הנָשא שֹפט הָ ֶֽ ָא ֶרץ ,הָ שב גְמּול עַ ל ג ִאים .לַי ָי הַ יְשּועָ ה ,עַ ל עַ ְמָך
בִ ְרכ ֶֽ ֶָתָך ֶֽ ֶסלָהְ .י ָי ְצבָ אוֹת ִע ֶֽ ָמנּוִ ,מ ְשגָב לָנּו אֱ ֹלהי יַעֲ קֹב ֶֽ ֶסלָהְ .י ָי ְצבָ אוֹת,
ָאדם ב ֶֹֽט ַח בָ ְךְ .י ָי הו ִֶֹֽשיעָ ה ,הַ ֶֽ ֶמלְֶך יַעֲ ֶֽננּו בְ יוֹם ָק ְר ֶֽאנּו .הו ִֶֹֽשיעָ ה
ַא ְשרי ָ
אֶ ת עַ ֶֽ ֶמָךּ ,ובָ רְך אֶ ת נַחֲ ל ֶֽ ֶָתָךְּ ,ורעם וְ נ ְַשאם עַ ד הָ ע ֹולָם .נַפְ ֶֽשנּו ִחכְ ָתה
ּומגִ ֶֽננּו הּוא .כִ י ב ֹו י ְִש ַמח לִ ֶֽבנּו ,כִ י בְ שם ָק ְדש ֹו בָ ֶֽ ָט ְחנּו .י ְִהי
לַי ָי ,עֶ זְ ֶֽרנּו ָ
ַח ְס ְדָך ְי ָי עָ ֶֽלינּו ,כַאֲ ֶשר י ֶֽ ִַחלְ נּו לְָך .הַ ְר ֶֽאנּו ְי ָי חַ ְס ֶֽ ֶדָך ,וְ י ְֶשעֲ ָך ִת ֶתן ֶֽ ָלנּו.
ֹלהיָך ,הַ מַ עַ לְ ָך מ ֶֽ ֶא ֶרץ
קּומה עֶ זְ ֶֽ ָר ָתה ֶֽ ָלנּוּ ,ופְ ֶֽדנּו לְ ֶֽ ַמעַ ן ַח ְס ֶֽ ֶדָךָ .אנֹ כִ י ְי ָי אֱ ֶֽ ֶ
ָ
ִמ ְצ ֶֽ ָריִם ,הַ ְרחֶ ב ִֶֽפיָך וַ אֲ ַמלְ ֶֽאהּוַ .א ְשרי הָ עָ ם ֶש ֶֽ ָככָה ל ֹו ,אַ ְשרי הָ עָ ם ֶש ְי ָי
אֱ ֹלהָ יו .וַ אֲ נִ י בְ ַח ְס ְדָך בָ ֶֽ ַט ְח ִתי ,יָגל לִ בִ י בִ ישּועָ ֶֽ ֶתָך ,אָ ִֶֽש ָירה לַי ָי ,כִ י גָמַ ל
עָ לָי.
Psaume 100 :

ִמזְ מוֹר לְ תו ָֹדה ,הָ ִֶֽריעּו לַי ָי כָל הָ ֶֽ ָא ֶרץִ .עבְ דּו אֶ ת ְי ָי בְ ִש ְמחָ הֶֹֽ ,באּו לְ פָ נָיו
ֹלהים ,הּוא עָ ֶֽ ָשנּו ,וְ ל ֹו אֲ ֶֽ ַנ ְחנּו ,עַ מ ֹו וְ צֹאן
בִ ְר ָננָהְ .דעּו כִ י ְי ָי הּוא אֱ ִ
ַמ ְר ִעית ֹוֶֹֽ .באּו ְשעָ ָריו בְ תו ָֹדה ,חֲ צר ָֹתיו בִ ְת ִהלָהֶֽ ,הוֹדּו ל ֹו בָ ְרכּו ְשמ ֹו .כִ י
טוֹב ְי ָי ,לְ ע ֹולָם ַח ְסד ֹו ,וְ עַ ד דֹר וָ דֹר אֱ מּונָת ֹו.
Ashré (psaume 145) :
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יתָך ,עוֹד יְהַ לְ לֶֽ ּוָך ֶֽ ֶסלָה.
ַא ְשרי יו ְֹשבי ב ֶֽ ֶ
ַא ְשרי הָ עָ ם ֶש ֶֽ ָככָה ל ֹוַ ,א ְשרי הָ עָ ם ֶש ְי ָי אֱ ֹלהָ יו.
ְת ִהלָה לְ ָדוִ ד,
אֲ רו ִֹמ ְמָך אֱ לוֹהַ י הַ ֶֽ ֶמלְֶך ,וַ אֲ בָ ְרכָה ִש ְמָך לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.
בְ כָל יוֹם אֲ בָ ְר ֶֽ ֶכ ָך ,וַ אֲ הַ לְ לָה ִש ְמָך לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.
ּומהֻּ לָל ְמאֹד ,וְ לִ גְ דֻּ לָת ֹו אין ֶֽח ֶקר.
ָגדוֹל ְי ָי ְ
דוֹר לְ דוֹר י ְַשבַ ח ַמעֲ ֶֽ ֶשיָךּ ,וגְ בּור ֶֽ ֶֹתיָך י ִֶַֽגידּו.
אֹתיָך ָא ִֶֽשיחָ ה.
הֲ ַדר כְ בוֹד הו ֶֽ ֶֹדָך ,וְ ִדבְ רי נִ פְ לְ ֶֽ ֶ
ֹאמרּוּ ,וגְ דֻּ ל ְָתָך אֲ ַספְ ֶֽ ֶרנָה.
ֶועֱזּוז נו ְֹראו ֶֽ ֶֹתיָך י ֶֽ
ֶֽ ֶזכֶר ַרב טּובְ ָך י ִֶַֽביעּו ,וְ ִצ ְד ָק ְתָך י ְַר ֶֽננּו.
ַחנּון וְ ַרחּום ְי ָיֶ ֶֽ ,א ֶרְך ַא ֶֽ ַפיִם ּוגְ ָדל ֶֽ ָחסֶ ד.
טוֹב ְי ָי ַלכֹל ,וְ ַרחֲ ָמיו עַ ל כָל ַמעֲ ָשיו.
ידיָך יְבָ ְרכֶֽ ּוכָה.
יו ֶֹֽדּוָך ְי ָי כָל ַמעֲ ֶֽ ֶשיָך ,וַ חֲ ִס ֶֽ ֶ
בּור ְתָך י ְַד ֶֽברּו.
ֹאמרּוּ ,וגְ ָ
כּותָך י ֶֽ
כְ בוֹד ַמלְ ְ
ָאדם גְ בּור ָֹתיוּ ,וכְ בוֹד הֲ ַדר ַמלְ כּות ֹו.
לְ הו ִֶֹֽדיעַ לִ בְ ני הָ ָ
כּותָך ַמלְ כּות ָכל ע ֹול ִָמיםּ ,ומֶ ְמ ַשלְ ְתָך בְ כָל דֹר וָ דֹר.
ַמלְ ְ
סוֹמְך ְי ָי לְ כָל הַ נֹ פְ לִ ים ,וְ זוֹקף לְ כָל הַ כְ פּופִ ים.
ֶֽעיני כֹל א ֶֽ ֶליָך י ְַש ֶֽברּו ,וְ ַא ָתה נוֹתן לָהֶ ם אֶ ת ָאכְ לָם בְ ִעת ֹו.
ּומ ְש ִֶֽביעַ לְ כָל ַחי ָרצוֹן.
פו ֶֹֽת ַח אֶ ת י ֶֽ ֶָדָךַ ,
צַ ִדיק ְי ָי בְ כָל ְד ָרכָיו ,וְ ָח ִסיד בְ כָל ַמעֲ ָשיו.
קֹרָאיו ,לְ כֹל אֲ ֶשר י ְִק ָראֶֻּֽ הּו בֶ אֱ מֶ ת.
ָקרוֹב ְי ָי לְ כָל ְ
ְרצוֹן יְרָאיו יַעֲ ֶשה ,וְ אֶ ת ַשוְ עָ ָתם י ְִש ַמע וְ יו ִֹשיעם.
שוֹמר ְי ָי אֶ ת כָל אֹ הֲ בָ יו ,וְ את כָל הָ ְר ָש ִעים י ְַש ִמיד.
ְת ִהלַת ְי ָי י ְַדבֶ ר פִ י ,וִ יבָ רְך כָל בָ ָשר שם ָק ְדש ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.
וַ אֲ ֶֽ ַנ ְחנּו נְ בָ רְך יָּה ,מעַ ָתה וְ עַ ד ע ֹולָם ,הַ לְ לּויָּה.
Psaume 150 :

הַ לְ לּויָּה ,הַ לְ לּו אל בְ ָק ְדש ֹו ,הַ לְ לֶֽ ּוהּו בִ ְר ִֶֽקיעַ עֻּ ז ֹו .הַ לְ לֶֽ ּוהּו בִ גְ בּור ָֹתיו,
הַ לְ לֶֽ ּוהּו כְ רֹב ג ְֻּדל ֹו .הַ לְ לֶֽ ּוהּו בְ ֶֽת ַקע שוֹפָ ר ,הַ לְ לֶֽ ּוהּו בְ ֶֽנבֶ ל וְ כִ נוֹר .הַ לְ לֶֽ ּוהּו
ּומחוֹל ,הַ לְ לֶֽ ּוהּו בְ ִמנִ ים וְ עֻּ גָב .הַ לְ לֶֽ ּוהּו בְ ִצלְ ְצלי ֶֽ ָשמַ ע ,הַ לְ לֶֽ ּוהּו
בְ תֹף ָ
בְ ִצלְ ְצלי ְתרּועָ ה .כֹל הַ נְ ָש ָמה ְתהַ לל יָּה הַ לְ לּויָּה .כֹל הַ נְ ָשמָ ה ְתהַ לל יָּה
הַ לְ לּויָּה.
ְרּוש ֶֽ ָליִם ,הַ לְ לּויָּה.
בָ רּוְך ְי ָי לְ ע ֹולָםָ ,אמן וְ ָאמן .בָ רּוְך ְי ָי ִמ ִציוֹן ,שֹכן י ָ
ֹלהים אֱ ֹלהי י ְִש ָראל ,עֹשה נִ פְ לָאוֹת לְ בַ ד ֹוּ .ובָ רּוְך שם כְ בוֹד ֹו
בָ רּוְך ְי ָי אֱ ִ
לְ ע ֹולָם ,וְ י ִָמלא כְ בוֹד ֹו אֶ ת כָל הָ ֶֽ ָא ֶרץָ ,אמן וְ ָאמן.
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Shirat hayam :

וַ יֶֽ ו ַֹשע ְי ָי בַ יוֹם הַ הּוא אֶ ת י ְִש ָראל ִמיַד ִמ ְצ ֶֽ ָריִם ,וַ י ְַרא י ְִש ָראל אֶ ת ִמ ְצ ֶֽ ַריִם
מת עַ ל ְשפַ ת הַ יָם .וַ י ְַרא י ְִש ָראל אֶ ת הַ יָד הַ גְ ֹדלָה אֲ ֶשר עָ ָשה ְי ָי בְ ִמ ְצ ֶֽ ַריִם
ִיראּו הָ עָ ם אֶ ת ְי ָי ,וַ יַאֲ ִֶֽמינּו בַ י ָי ּובְ מֹ ֶשה עַ בְ ד ֹו.
וַ י ְ
ֹאמרּו לאמֹ ר,
ָאז י ִָשיר מֹ ֶשה ּובְ ני י ְִש ָראל אֶ ת הַ ִש ָירה הַ זֹאת לַי ָי ,וַ י ְ
ָא ִש ָירה לַי ָי כִ י גָאֹה גָָאה ,סּוס וְ רֹכְ ב ֹו ָר ָמה בַ יָם .עָ זִ י וְ זִ ְמ ָרת יָּה וַ י ְִהי לִ י
לִ ישּועָ ה ,זֶה אלִ י וְ ַאנְ ֶֽוהּו ,אֱ ֹלהי ָאבִ י וַ אֲ ר ְֹמ ֶֽ ֶמנְ הּוְ .י ָי ִאיש ִמלְ חָ מָ הְ ,י ָי
ּומבְ חַ ר ָשלִ ָשיו טֻּ בְ עּו בְ יַם סּוף.
ְשמ ֹוַ .מ ְרכְ בֹת פַ ְרעֹה וְ חיל ֹו י ָָרה בַ יָםִ ,
ְתהֹמֹ ת ְיכ ְַס ֶֻּֽימּו ,י ְָרדּו בִ ְמצוֹֹלת כְ מ ֹו ֶֽ ָאבֶ ן .י ְִמינְָך ְי ָי נ ְֶא ָד ִרי בַ ֶֽ ֹכחַ  ,י ְִמינְ ָך ְי ָי
ִת ְרעַ ץ אוֹיבּ .ובְ רֹב גְ אוֹנְ ָך ַתהֲ רֹס ָק ֶֽ ֶמיָךְ ,ת ַשלַח חֲ רֹנְ ָך יֹאכְ ֶֽלמ ֹו כ ַַקש.
ּוח ַא ֶֽ ֶפיָך ֶֽ ֶנעֶ ְרמּו ֶֽ ַמיִם ,נִ ְצבּו כְ מ ֹו נד נֹ זְ לִ יםָ ,קפְ אּו ְתהֹמֹ ת בְ לֶב יָם.
ּובְ ֶֽר ַ
ָאריק חַ ְרבִ י,
ָאמר אוֹיב אֶ ְרדֹף ַא ִשיג אֲ ַחלק ָשלָלִ ,ת ְמל ֶָֽאמ ֹו נַפְ ִשיִ ,
ַ
ישמ ֹו י ִָדי .נ ֶֽ ַָשפְ ָת בְ רּוחֲ ָך כִ ֶֽ ָסמ ֹו יָם ,צָ לְ לּו כַעוֹפֶ ֶרת בְ ֶֽ ַמיִם אַ ִד ִירים.
תו ִֹר ֶֽ
ִמי כָמֶֹֽ כָה בָ אלִ ם ְי ָיִ ,מי כָמֶֹֽ כָה נ ְֶא ָדר בַ ֶֹֽקדֶ ש ,נו ָֹרא ְת ִהֹּלתֶֹֽ ,עשה ֶֽ ֶפלֶא.
ית בְ ַח ְס ְדָך עַ ם זּו ג ֶֽ ָָאלְ ָת ,נ ֶֽ ַהלְ ָת בְ עָ זְ ָך אֶ ל
ית י ְִמינְ ָךִ ,תבְ ל ֶָֽעמ ֹו ֶֽ ָא ֶרץ .נ ִֶָֽח ָ
נ ִֶָֽט ָ
ָאחז י ְֹשבי פְ ֶֽ ָל ֶשתָ .אז נִ בְ הֲ לּו
נְ וה ָק ְד ֶֽ ֶשָךָ .ש ְמעּו עַ ִמים י ְִרגָזּוןִ ,חיל ַ
ַאלּופי אֱ דוֹם ,אילי מוָֹאב יֹאחֲ ֶֽזמ ֹו ֶֽ ָרעַ ד ,נָמֶֹֽ גּו כֹל י ְֹשבי כְ ֶֽ ָנעַ ןִ .תפֹ ל
ימ ָתה וָ ֶֽ ַפ ַחד ,בִ גְ דֹל זְ רוֹעֲ ָך י ְִדמּו כ ֶֽ ָָאבֶ ן ,עַ ד יַעֲ בֹר עַ ְמָך ְי ָי ,עַ ד
עֲ ליהֶ ם א ֶֽ ָ
יתְ .תבִ ֶֽאמ ֹו וְ ִת ָט ֶֽעמ ֹו בְ הַ ר נַחֲ ֶֽ ָל ְתָך ,מָ כוֹן לְ ִשבְ ְתָך פָ ֶֽ ַעלְ ָת
יַעֲ בֹר עַ ם זּו ָק ִֶֽנ ָ
ְי ָיִ ,מ ְק ָדש ,אֲ ֹדנָי ,כוֹנְ נּו י ֶֽ ֶָדיָךְ .י ָי | י ְִמֹלְך לְ ֹעלָם וָ עֶ דְ .י ָי י ְִמֹלְך לְ ֹעלָם וָ עֶ ד.
ְי ָי ַמלְ כּותּה ָקאם לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מי עָ לְ ַמיָא .כִ י בָ א סּוס פַ ְרעֹה בְ ִרכְ ב ֹו
ֶֽשב ְי ָי עֲ להֶ ם אֶ ת מי הַ יָםּ ,ובְ ני י ְִש ָראל הָ לְ כּו בַ יַבָ ָשה
ּובְ פָ ָר ָשיו בַ יָם ,וַ ָי ֶ
בְ תוְֹך הַ יָם .כִ י לַי ָי הַ ְמלּוכָהּ ,ומֹ של בַ ג ֹויִם .וְ עָ לּו מו ִֹש ִעים בְ הַ ר ִציוֹן
לִ ְשפֹ ט אֶ ת הַ ר ע ָשו ,וְ הָ ְי ָתה לַי ָי הַ ְמלּוכָה .וְ הָ יָה ְי ָי לְ ֶֽ ֶמלְֶך עַ ל כָל הָ ֶֽ ָא ֶרץ,
ּושמ ֹו אֶ ָחד.
בַ יוֹם הַ הּוא י ְִהיֶה ְי ָי אֶ ָחד ְ
Clôture :

ִש ַתבַ ח ִש ְמָך לָעַ ד ַמלְ ֶֽכנּו ,הָ אל הַ ֶֽ ֶמלְֶך הַ גָדוֹל וְ הַ ָקדוֹש בַ ָש ֶֽ ַמיִם
יְ
ּושבָ חָ ה ,הַ לל
ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בו ֶֹֽתינּוִ ,שיר ְ
ּובָ ֶֽ ָא ֶרץ .כִ י לְ ָך נָאֶ הְ ,י ָי אֱ ֶֽ
בּורהְ ,ת ִהלָה וְ ִתפְ ֶֽ ֶא ֶרתְ ,קדֻּ ָשה
וְ זִ ְמ ָרה ,עֹז ּומֶ ְמ ָשלָהֶ ֶֽ ,נצַ ח ,גְ דֻּ לָה ּוגְ ָ
ּומלְ כּות .בְ ָרכוֹת וְ הו ָֹדאוֹת מעַ ָתה וְ עַ ד ע ֹולָם .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,אל ֶֽ ֶמלְֶך
ַ
גָדוֹל בַ ִת ְשבָ חוֹת ,אל הַ הו ָֹדאוֹת ,אֲ דוֹן הַ נִ פְ לָאוֹת ,הַ בוֹחר בְ ִשירי זִ ְמ ָרה,
ֶֽ ֶמלְֶך ,אל ,חי הָ ע ֹול ִָמים.
Shéma et ses bénédictions :
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1 – création :

ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,יוֹצר אוֹר ּובוֹרא ֶֹֽח ֶשְך ,ע ֶֹשה ָשלוֹם
בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,אֱ ֶֽ
ּובוֹרא אֶ ת הַ כֹל .הַ מ ִאיר ל ֶֽ ָָא ֶרץ וְ ל ַָד ִרים עָ ֶֽ ֶליהָ בְ ַרחֲ ִמיםּ ,ובְ טּוב ֹו ְמחַ דש
אשיתָ .מה ַרבּו מַ עֲ ֶֽ ֶשיָך ְי ָיֻּ ,כלָם בְ חָ כְ מָ ה
בְ כָל י ֹום ָת ִמיד ַמעֲ שה בְ ר ִ
יתָ ,מלְ ָאה הָ ֶֽ ָא ֶרץ ִקנְ ָי ֶֽ ֶנָך .הַ ֶֽ ֶמלְֶך הַ ְמרוֹמָ ם לְ בַ ד ֹו מָאז ,הַ ְמשֻּ בָ ח
עָ ִֶֽש ָ
וְ הַ ְמפֹ ָאר וְ הַ ִמ ְתנַשא ִמימוֹת ע ֹולָם .אֱ ֹלהי ע ֹולָם ,בְ ַרחֲ ֶֽ ֶמיָך הָ ַרבִ ים ַרחם
עֻּזנּו צּור ִמ ְשג ֶַֽבנּוָ ,מגן י ְִש ֶֽענּו ִמ ְשגָב בַ עֲ ֶֽדנּו .אל בָ רּוְך גְ דוֹל
עָ ֶֽלינּו ,אֲ דוֹן ֶֽ
דעָ ה ,הכִ ין ּופָ עַ ל זָהֳ רי ַח ָמה ,טוֹב יָצַ ר כָבוֹד לִ ְשמ ֹוְ ,מאוֹרוֹת נ ַָתן
ְסבִ יבוֹת עֻּ ז ֹו ,פִ נוֹת ְצבָ ָאיו ְקדו ִֹשים רו ְֹממי ַש ַדיָ ,ת ִמיד ְמסַ פְ ִרים כְ בוֹד
ֹלהינּו עַ ל ֶֽ ֶשבַ ח מַ עֲ שה י ֶֽ ֶָדיָך ,וְ עַ ל ְמ ֶֽאוֹרי אוֹר
ּוקדֻּ ָשת ֹוִ .ת ְתבָ ַרְך ְי ָי אֱ ֶֽ
אל ְ
ית יְפָ אֲ ֶֽרּוָך ֶֽ ֶסלָה.
ֶשעָ ִֶֽש ָ
צּורנּו ַמלְ ֶֽכנּו וְ גֹ אֲ ֶֽלנּו בוֹרא ְקדו ִֹשים ,י ְִש ַתבַ ח ִש ְמָך לָעַ ד מַ לְ ֶֽכנּו,
ִת ְתבָ ַרְך ֶֽ
יעים
יוֹצר ְמ ָש ְר ִתים ,וַ אֲ ֶשר ְמ ָש ְר ָתיו ֻּכלָם עו ְֹמ ִדים בְ רּום ע ֹולָםּ ,ומַ ְש ִמ ִ
ּומלְֶך ע ֹולָםֻּ .כלָם אֲ הּובִ יםֻּ ,כלָם
ֹלהים ַחיִים ֶֽ ֶ
בְ י ְִרָאה ֶֽ ַי ַחד בְ קוֹלִ ,דבְ רי אֱ ִ
ימה ּובְ י ְִרָאה ְרצוֹן ק ֹונָם .וְ ֻּכלָם
רּוריםֻּ ,כלָם גִ בו ִֹרים ,וְ ֻּכלָם ע ִֹשים בְ א ָ
בְ ִ
ּומבָ ְרכִ ים
פו ְֹת ִחים אֶ ת פִ יהֶ ם בִ ְקדֻּ ָשה ּובְ ָטהֳ ָרה ,בְ ִש ָירה ּובְ זִ ְמ ָרהְ ,
ישים ּומַ ְמלִ יכִ ים:
ּומ ְק ִד ִ
יציםַ ,
ּומעֲ ִר ִ
ּומפָ אֲ ִרים ַ
ּומ ַשבְ ִחיםְ ,
ְ
אֶ ת שם הָ אל ,הַ ֶֽ ֶמלְֶך הַ גָדוֹל ,הַ גִ בוֹר וְ הַ נו ָֹראָ ,קדוֹש הּוא .וְ ֻּכלָם ְמ ַקבְ לִ ים
עֲ ליהֶ ם עֹל ַמלְ כּות ָש ֶֽ ַמיִם זֶה ִמזֶה ,וְ נו ְֹתנִ ים ְרשּות זֶה ָלזֶה ,לְ הַ ְק ִדיש
ימהְ ,קדֻּ ָשה ֻּכלָם כְ אֶ חָ ד עוֹנִ ים
רּורה ּובִ נְ ִע ָ
ּוח ,בְ ָשפָ ה בְ ָ
לְ יו ְֹצ ָרם בְ ֶֽ ַנ ַחת ֶֽר ַ
וְ או ְֹמ ִרים בְ י ְִרָאה:
ָקדוֹשָ ,קדוֹשָ ,קדוֹשְ ,י ָי ְצבָ אוֹתְ ,מֹלא כָל הָ ֶֽ ָא ֶרץ כְ בוֹד ֹו.
וְ הָ אוֹפַ נִ ים וְ ַחיוֹת הַ ֶֹֽקדֶ ש בְ ֶֽ ַרעַ ש גָדוֹל ִמ ְתנ ְַש ִאים לְ עֻּ ַמת ְש ָרפִ ים,
עֻּמ ָתם ְמ ַשבְ ִחים וְ או ְֹמ ִרים:
לְ ָ
בָ רּוְך כְ בוֹד ְי ָי ִמ ְמקוֹמ ֹו.
ֹאמרּו וְ ִת ְשבָ חוֹת
לְ אל בָ רּוְך נְ ִעימוֹת י ִֶֽתנּו ,לְ ֶֽ ֶמלְֶך אל ַחי וְ ַקיָם זְ ִמרוֹת י ֶֽ
י ְַש ִֶֽמיעּו ,כִ י הּוא לְ בַ ד ֹו פוֹעל גְ בּורוֹת ,ע ֶֹשה חֲ ָדשוֹתַ ֶֽ ,בעַ ל ִמלְ חָ מוֹת,
יח יְשּועוֹת ,בוֹרא ְרפּואוֹת ,נו ָֹרא ְת ִהל ֹות ,אֲ דוֹן
זו ֶֹֽרעַ ְצ ָדקוֹתַ ,מ ְצ ִֶֽמ ַ
אשית .כָָאמּור,
הַ נִ פְ לָאוֹת ,הַ ְמ ַחדש בְ טּוב ֹו בְ כָל יוֹם ָת ִמיד מַ עֲ שה בְ ר ִ
לְ עֹשה או ִֹרים גְ דֹלִ ים ,כִ י לְ ע ֹולָם ַח ְסד ֹו .אוֹר חָ דָ ש עַ ל צִ יוֹן ָת ִאיר ,וְ ִנזְ כֶה
ֻּכ ֶֽ ָלנּו ְמה ָרה לְ אוֹר ֹו .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,יוֹצר הַ ְמאוֹרוֹת.
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2 – La révélation :

ֹלהינּו ,חֶ ְמלָה גְד ֹולָה וִ ית ָרה חָ ֶֽ ַמלְ ָת עָ ֶֽלינּו.
ַאהֲ בָ ה ַרבָ ה אֲ הַ בְ ֶֽ ָתנּוְ ,י ָי אֱ ֶֽ
ָאבינּו ַמלְ ֶֽכנּו ,בַ עֲ בּור אֲ בו ֶֹֽתינּו ֶשבָ ְטחּו בְ ָך ,וַ ְתל ְַמדם חֻּ קי חַ יִים ,כן
ִֶֽ
ָאבינּו ,הָ ָאב הָ ַרחֲ ָמן ,הַ ְמ ַרחםַ ,רחם עָ ֶֽלינּו ,וְ תן בְ לִ ֶֽבנּו
ּותל ְַמ ֶֽדנּוִֶֽ .
ְת ָח ֶֽננּו ְ
לְ הָ בִ ין ּולְ הַ ְשכִ יל ,לִ ְשמֶֹֽ עַ  ,לִ לְ מֹ ד ּולְ לַמד ,לִ ְשמֹ ר וְ לַעֲ שוֹת ּולְ ַקים אֶ ת כָל
ִדבְ רי ַתלְ מּוד תו ָֹר ֶֽ ֶתָך בְ ַאהֲ בָ ה .וְ הָ אר ע ֶֽינינּו בְ תו ָֹר ֶֽ ֶתָך ,וְ ַדבק לִ ֶֽבנּו
בְ ִמ ְצו ֶֽ ֶֹתיָך ,וְ יַחד לְ בָ ֶֽבנּו לְ ַאהֲ בָ ה ּולְ י ְִרָאה אֶ ת ְש ֶֽ ֶמָך ,וְ ֹלא נבוֹש לְ ע ֹולָם
וָ עֶ ד .כִ י בְ שם ָק ְד ְשָך הַ גָדוֹל וְ הַ נו ָֹרא בָ ֶֽ ָט ְחנּו ,נ ִֶָֽגילָה וְ נִ ְש ְמחָ ה בִ ישּועָ ֶֽ ֶתָך.
ַאר ֶֽצנּו ,כִ י
יכנּו קו ְֹמ ִמיּות לְ ְ
ַארבַ ע כַנְ פוֹת הָ ֶֽ ָא ֶרץ ,וְ תוֹלִ ֶֽ
יאנּו לְ ָשלוֹם מ ְ
וַ הֲ בִ ֶֽ
ּובנּו בָ ֶֽ ַח ְר ָת ִמכָל עַ ם וְ לָשוֹן .וְ ק ַרבְ ֶֽ ָתנּו לְ ִש ְמָך
אל פוֹעל יְשּועוֹת ֶֽ ָא ָתהָ ֶֽ ,
הַ גָדוֹל ֶֽ ֶסלָה בֶ אֱ מֶ ת ,לְ הוֹדוֹת לְ ָך ּולְ יַחֶ ְדָך בְ ַאהֲ בָ ה .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,הַ בוֹחר
בְ עַ מ ֹו י ְִש ָראל בְ ַאהֲ בָ ה.
אל ֶֽ ֶמלְֶך נֶאֱ מָ ן Si on est seul on ajoute :

ֹלהינּוְ ,י ָי אֶ חָ ד.
ְשמַ ע י ְִש ָראלְ ,י ָי אֱ ֶֽ
בָ רּוְך שם כְ בוֹד מַ לְ כּות ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.

1er paragraphe : amour pour Dieu et pour la Tora

ֹלהיָך ,בְ כָל לְ בָ בְ ָךּ ,ובְ כָל נַפְ ְשָךּ ,ובְ כָל ְמא ֶֽ ֶֹדָך .וְ הָ יּו
וְ ָאהַ בְ ָת את ְי ָי אֱ ֶֽ ֶ
הַ ְדבָ ִרים הָ ֶֽאלֶה ,אֲ ֶשר ָאנֹ כִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ יוֹם ,עַ ל לְ בָ ֶֽ ֶבָך .וְ ִשנַנְ ָתם לְ בָ ֶֽ ֶניָך,
קּומָך.
יתָךּ ,ובְ לֶכְ ְתָך בַ ֶֽ ֶד ֶרְךּ ,ובְ ָשכְ בְ ָךּ ,ובְ ֶֽ ֶ
וְ ִדבַ ְר ָת בָ ם ,בְ ִשבְ ְתָך בְ ב ֶֽ ֶ
ּוק ַש ְר ָתם לְ אוֹת עַ ל י ֶֽ ֶָדָך ,וְ הָ יּו לְ טֹטָ פֹ ת בין עי ֶֽ ֶניָךּ .וכְ ַתבְ ָתם עַ ל ְמזֻּזוֹת
ְ
יתָך ּובִ ְשעָ ֶֽ ֶריָך.
ב ֶֽ ֶ
Chemâ Israël Adonaï élohéinou, Adonaï èhad.
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-vlèkhtekha 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-vicheârèkha.
2e paragraphe: responsabilité collective

וְ הָ יָה ִאם ָשמֶֹֽ עַ ִת ְש ְמעּו אֶ ל ִמ ְצו ַֹתי ,אֲ ֶשר ָאנֹ כִ י ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶם הַ יוֹם,
לְ ַאהֲ בָ ה אֶ ת ְי ָי אֱ ֹלהיכֶם ּולְ עָ בְ ד ֹו ,בְ כָל לְ בַ בְ כֶם ּובְ כָל נַפְ ְשכֶם .וְ נ ַָת ִתי
ָאספְ ָת ְד ָג ֶֽ ֶנָך וְ ִתיר ְֹשָך וְ י ְִצהָ ֶֽ ֶרָך.
ּומלְ קוֹש ,וְ ַ
ַאר ְצכֶם בְ ִעת ֹו ,יו ֶֹרה ַ
ְמ ַטר ְ
וְ נ ַָת ִתי ֶֽע ֶשב בְ ָש ְדָך לִ בְ הֶ ְמ ֶֽ ֶתָך ,וְ ָאכַלְ ָת וְ ָש ֶֽ ָב ְע ָתִ .ה ָש ְמרּו ָלכֶם פֶ ן יִפְ ֶתה
יתם לָהֶ ם .וְ חָ ָרה ַאף
ֹלהים אֲ ח ִרים וְ ִה ְש ַתחֲ וִ ֶ
לְ בַ בְ כֶם ,וְ ַס ְר ֶתם וַ עֲ בַ ְד ֶתם אֱ ִ
ְי ָי בָ כֶם ,וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָש ֶֽ ַמיִם וְ ֹלא י ְִהיֶה ָמטָ ר ,וְ הָ אֲ ָדמָ ה ֹלא ִתתן אֶ ת
יְבּולָּה ,וַ אֲ בַ ְד ֶתם ְמה ָרה מעַ ל הָ ֶֽ ָא ֶרץ הַ טֹבָ ה אֲ ֶשר ְי ָי נֹ תן ָלכֶם .וְ ַש ְמ ֶתם
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ּוק ַש ְר ֶתם אֹ ָתם לְ אוֹת עַ ל
אֶ ת ְדבָ ַרי ֶֽאלֶה עַ ל לְ בַ בְ כֶם וְ עַ ל נַפְ ְשכֶםְ ,
אֹתם אֶ ת בְ ניכֶם לְ ַדבר בָ ם,
י ְֶדכֶם ,וְ הָ יּו לְ טו ָֹטפֹ ת בין עיניכֶם .וְ לִ ַמ ְד ֶתם ָ
קּומָךּ .וכְ ַתבְ ָתם עַ ל ְמזּוזוֹת
יתָךּ ,ובְ לֶכְ ְתָך בַ ֶֽ ֶד ֶרְךּ ,ובְ ָשכְ בְ ָךּ ,ובְ ֶֽ ֶ
בְ ִשבְ ְתָך בְ ב ֶֽ ֶ
יתָך ּובִ ְשעָ ֶֽ ֶריָך .לְ ֶֽ ַמעַ ן י ְִרבּו יְמיכֶם וִ ימי בְ ניכֶם עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר נִ ְשבַ ע
ב ֶֽ ֶ
ְי ָי לַאֲ בֹתיכֶם לָתת לָהֶ ם ,כִ ימי הַ ָש ֶֽ ַמיִם עַ ל הָ ֶֽ ָא ֶרץ.
3e paragraphe : la sainteté par la discipline des mitsvot

וַ ֶֽ ֹיאמֶ ר ְי ָי אֶ ל מֹ ֶשה לאמֹ רַ .דבר אֶ ל בְ ני י ְִש ָראל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ להֶ ם ,וְ עָ שּו
יצת הַ ָכנָף פְ ִתיל
יצת עַ ל כַנְ פי בִ גְ דיהֶ ם לְ ֹדר ָֹתם ,וְ נ ְָתנּו עַ ל ִצ ִ
לָהֶ ם ִצ ִ
יתם אֹת ֹו ּוזְ כ ְַר ֶתם אֶ ת כָל ִמ ְצוֹת ְי ָי,
יצתְּ ,ור ִא ֶ
ְת ֶֽכלֶת .וְ הָ יָה ָלכֶם לְ ִצ ִ
אֹתם ,וְ ֹלא ָת ֶֽתּורּו ַאחֲ רי לְ בַ בְ כֶם וְ ַאחֲ רי עיניכֶם ,אֲ ֶשר אַ ֶתם
יתם ָ
וַ עֲ ִש ֶ
ִיתם ְקד ִֹשים
יתם אֶ ת כָל ִמ ְצו ָֹתי ,וִ ְהי ֶ
זֹנִ ים ַאחֲ ריהֶ ם .לְ ֶֽ ַמעַ ן ִתזְ כְ רּו וַ עֲ ִש ֶ
אתי אֶ ְתכֶם מ ֶֽ ֶא ֶרץ ִמצְ ֶֽ ַריִם,
לאֹלהיכֶם .אֲ נִ י ְי ָי אֱ ֹלהיכֶם ,אֲ ֶשר הו ֶֹֽצ ִ
אֹלהים ,אֲ נִ י ְי ָי אֱ ֹלהיכֶם.
לִ ְהיוֹת ָלכֶם ל ִ
Bénédiction succédant à la lecture du Shéma – la rédemption :

אֱ מֶ ת וְ י ִַציב ,וְ נָכוֹן וְ ַקיָם ,וְ י ָָשר וְ נֶאֱ מָ ן ,וְ ָאהּוב וְ חָ בִ יב ,וְ נ ְֶחמָ ד וְ נָעִ ים,
ּומקֻּ בָ ל ,וְ טוֹב וְ יָפֶ ה הַ דָ בָ ר הַ זֶה עָ ֶֽלינּו לְ ע ֹו ָלם וָ עֶ ד.
ּומתֻּ ָקן ְ
וְ נו ָֹרא וְ אַ ִדירְ ,
אֱ מֶ ת אֱ ֹלהי ע ֹולָם ַמלְ ֶֽכנּו ,צּור יַעֲ קֹ בָ ,מגן י ְִש ֶֽענּו ,לְ דֹר וָ דֹר הּוא ַקיָם,
ּודבָ ָריו חָ יִים
ּומלְ כּות ֹו וֶאֱ מּונָת ֹו לָעַ ד ַק ֶֽ ָימֶ תְ .
ּושמ ֹו ַקיָם ,וְ כִ ְסא ֹו נָכוֹןַ ,
ְ
וְ ַקי ִָמים ,נֶאֱ ָמנִ ים וְ נֶחֱ ָמ ִדים לָעַ ד ּולְ עוֹלְ מי ע ֹול ִָמים .עַ ל אֲ בו ֶֹֽתינּו וְ עָ ֶֽלינּו,
עַ ל בָ ֶֽנינּו וְ עַ ל דוֹרו ֶֹֽתינּו ,וְ עַ ל כָל דוֹרוֹת ֶֽ ֶז ַרע י ְִש ָראל עֲ בָ ֶֽ ֶדיָך.
עַ ל הָ ִראשוֹנִ ים וְ עַ ל הָ ַאחֲ רוֹנִ יםָ ,דבָ ר טוֹב וְ ַקיָם לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד ,אֱ מֶ ת
ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בו ֶֹֽתינּו,
וֶאֱ מּונָה חֹק וְ ֹלא יַעֲ בֹר .אֱ מֶ ת ָש ַא ָתה הּוא ְי ָי אֱ ֶֽ
ַמלְ ֶֽכנּו ֶֽ ֶמלְֶך אֲ בו ֶֹֽתינּו ,גֹ אֲ ֶֽלנּו גֹ אל אֲ בו ֶֹֽתינּו ,יו ְֹצ ֶֽרנּו צּור יְשּועָ ֶֽתינּו,
ֹלהים זּול ֶֽ ֶָתָך.
ילנּו מע ֹולָם ְש ֶֽ ֶמָך ,אין אֱ ִ
ּומ ִצ ֶֽ
פו ֶֹֽדנּו ַ
עֶ זְ ַרת אֲ בו ֶֹֽתינּו ַא ָתה הּוא מע ֹו ָלםָ ,מגן ּומו ִֶֹֽשיעַ לִ בְ ניהֶ ם ַאחֲ ריהֶ ם בְ כָל
ּומ ְשפָ ֶֽ ֶטיָך וְ ִצ ְד ָק ְתָך עַ ד ַאפְ סי ֶֽ ָא ֶרץ.
דוֹר וָ דוֹר .בְ רּום ע ֹולָם מו ָֹש ֶֽ ֶבָךִ ,
ּודבָ ְרָך י ִָשים עַ ל לִ ב ֹו .אֱ מֶ ת,
ַא ְשרי ִאיש ֶשי ְִש ַמע לְ ִמ ְצו ֶֽ ֶֹתיָך ,וְ תו ָֹר ְתָך ְ
ּומלְֶך גִ בוֹר ל ִָריב ִריבָ ם .אֱ מֶ ת ,אַ ָתה הּוא ִראשוֹן
ַא ָתה הּוא ָאדוֹן לְ עַ ֶֽ ֶמָךֶ ֶֽ ,
ּומבַ לְ עָ ֶֽ ֶדיָך אין ֶֽ ָלנּו ֶֽ ֶמלְֶך גוֹאל ּומו ִֶֹֽשיעַ ִ .מ ִמ ְצ ֶֽ ַריִם
וְ ַא ָתה הּוא ַאחֲ רוֹןִ ,
יתנּו .כָל בְ כוֹריהֶ ם הָ ֶֽ ָרגְ ָתּ ,ובְ כו ְֹרָך
ּומבית עֲ בָ ִדים פְ ִד ֶֽ ָ
ֹלהינּוִ ,
גְ ַאלְ ֶֽ ָתנּוְ ,י ָי אֱ ֶֽ
ג ֶֽ ָָאלְ ָת ,וְ יַם סּוף בָ ֶֽ ַק ְע ָת ,וְ ז ִדים ִט ֶֽ ַב ְע ָת ,וִ ִיד ִידים הֶ ע ֶֽ ֱַב ְר ָת ,וַ ְיכַסּו ֶֽ ַמיִם
צָ ריהֶ ם ,אֶ ָחד מהֶ ם ֹלא נו ָֹתר .עַ ל זֹאת ִשבְ חּו אֲ הּובִ ים וְ רו ְֹממּו אל,
וְ נ ְָתנּו י ְִד ִידים זְ ִמרוֹת ִשירוֹת וְ ִת ְשבָ חוֹת ,בְ ָרכוֹת וְ הו ָֹדאוֹת ,לְ ֶֽ ֶמלְֶך אל חַ י
וְ ַקיָםָ ,רם וְ נִ ָשא ,גָדוֹל וְ נו ָֹראַ ,מ ְשפִ יל ג ִאיםּ ,ומַ גְ ִֶֽביּהַ ְשפָ לִ ים ,מו ִֹציא
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אֲ ִס ִיריםּ ,ופוֹדֶ ה עֲ נָוִ ים ,וְ עוֹזר ַדלִ ים ,וְ ע ֹונֶה לְ עַ מ ֹו בְ עת ַשוְ עָ ם אלָיו.
ּומב ָֹרְך .מֹ ֶשה ּובְ ני י ְִש ָראל לְ ָך עָ נּו ִש ָירה
ְת ִהלוֹת לְ אל עֶ לְ יוֹן ,בָ רּוְך הּוא ְ
ָאמרּו ֻּכלָם:
בְ ִש ְמ ָחה ַרבָ ה ,וְ ְ
ִמי כָמֶֹֽ כָה בָ אלִ ם ְי ָיִ ,מי כָמֶֹֽ כָה נ ְֶא ָדר בַ ֶֹֽקדֶ ש ,נו ָֹרא ְת ִהֹּלתֶֹֽ ,עשה ֶֽ ֶפלֶא.
ִש ָירה חֲ ָד ָשה ִשבְ חּו גְ אּולִ ים לְ ִש ְמָך עַ ל ְשפַ ת הַ יָםַ ֶֽ ,יחַ ד ֻּכלָם הוֹדּו
ָאמרּו:
וְ ִה ְמ ִֶֽליכּו וְ ְ
ְי ָי י ְִמֹלְך לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.
ְהּודה וְ י ְִש ָראל.
צּור י ְִש ָראלֶֽ ,קּומָ ה בְ עֶ זְ ַרת י ְִש ָראלּ ,ופְ דה כִ נְ אֻּ ֶֽ ֶמָך י ָ
ֹגאֲ ֶֽלנּו ְי ָי צְ בָ אוֹת ְשמ ֹוְ ,קדוֹש י ְִש ָראל .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי גַָאל י ְִש ָראל.
Amida :

אֲ ֹדנָי ְשפָ ַתי ִתפְ ָתח ּופִ י יַגִ יד ְת ִהל ֶֽ ֶָתָך.
.1

ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בו ֶֹֽתינּו ,אֱ ֹלהי ַאבְ ָרהָ ם ,אֱ ֹלהי
בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
י ְִצחָ ק ,ואֹלהי יַעֲ קֹב ,הָ אל הַ גָדוֹל הַ גִ בוֹר וְ הַ נו ָֹרא ,אל עֶ לְ יוֹן ,גוֹמל
חֲ ָס ִדים טוֹבִ ים ,וְ קֹנה הַ כֹל ,וְ זוֹכר ַח ְסדי ָאבוֹתּ ,ומבִ יא גוֹאל לִ בְ ני
בְ ניהֶ ם ,לְ ֶֽ ַמעַ ן ְשמ ֹו בְ ַאהֲ בָ הֶ ֶֽ .מלְֶך עוֹזר ּומו ִֶֹֽשיעַ ּומָ גן .בָ רּוְך אַ ָתה
ְי ָי ,מָ גן ַאבְ ָרהָ ם.

.2

ַא ָתה גִ בוֹר לְ ע ֹולָם אֲ ֹדנָיְ ,מחַ יה מ ִתים ֶֽ ַא ָתהַ ,רב לְ הו ִֶֹֽשיעַ .
ּוח ּומו ִֹריד הַ ֶֽ ֶג ֶשםְ ).מכַלְ כל חַ יִים בְ ֶֽ ֶחסֶ דְ ,מחַ יה
(בחורףַ :מ ִשיב הָ ֶֽר ַ
מ ִתים בְ ַרחֲ ִמים ַרבִ ים ,סוֹמְך נוֹפְ לִ ים ,וְ רוֹפא חוֹלִ יםּ ,ומַ ִתיר
ּומי
ּומ ַקים אֱ מּונָת ֹו לִ ישני עָ פָ רִ ,מי כ ֶָֽמוָֹך ֶֽ ַבעַ ל גְ בּורוֹת ִ
סּוריםְ ,
אֲ ִ
ּומ ְצ ִֶֽמיחַ יְשּועָ ה .וְ נֶאֱ מָ ן אַ ָתה
ּומ ַחיֶה ַ
ֶֽדוֹמֶ ה לְָךֶ ֶֽ ,מלְֶך מ ִמית ְ
לְ הַ חֲ יוֹת מ ִתים .בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָיְ ,מחַ יה הַ מ ִתים.

.3

ּוקדו ִֹשים בְ כָל יוֹם יְהַ לְ לֶֽ ּוָך ֶֽ ֶסלָה .בָ רּוְך
ַא ָתה ָקדוֹש וְ ִש ְמָך ָקדוֹשְ ,
ַא ָתה ְי ָי ,הָ אל הַ ָקדוֹש.

.4

ּומלַמד לֶאֱ נוֹש בִ ינָה .חָ ֶֽננּו מ ִא ְתָך דעָ ה,
ָאדם ֶֽ ַדעַ תְ ,
ַא ָתה חוֹנן לְ ָ
בִ י ָנה וְ הַ ְשכל .בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי ,חוֹנן הַ ָדעַ ת.

.5

ָאבינּו לְ תו ָֹר ֶֽ ֶתָך ,וְ ָק ְר ֶֽבנּו מַ לְ ֶֽכנּו לַעֲ בו ָֹד ֶֽ ֶתָך ,וְ הַ חֲ זִ ֶֽירנּו
יבנּו ִֶֽ
הֲ ִש ֶֽ
בִ ְתשּובָ ה ְשל ָמה לְ פָ ֶֽ ֶניָך .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,הָ רוֹצֶ ה בִ ְתשּובָ ה.

.6

ָאבינּו ,כִ י ָח ֶֽ ָטאנּוְ ,מ ַחל ֶֽ ָלנּו ,מַ לְ ֶֽכנּו ,כִ י פָ ֶֽ ָש ְענּו ,כִ י
ְסלַח ֶֽ ָלנּוִֶֽ ,
מוֹחל וְ סו ֶֹֽל ַח ֶֽ ָא ָתה .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,חַ נּון הַ מַ ְרבֶ ה לִ ְסֹלֶֽ חַ .
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.7

ָאלנּו ְמה ָרה לְ ֶֽ ַמעַ ן ְש ֶֽ ֶמָך ,כִ י גוֹאל
יבנּוּ ,וגְ ֶֽ
ְראה בְ עָ נְ ֶֽינּו ,וְ ִֶֽריבָ ה ִר ֶֽ
ָחזָק ֶֽ ָא ָתה .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,גוֹאל י ְִש ָראל.

.8

יענּו וְ נִ ּוָ ֶֽשעָ ה ,כִ י ְת ִהל ֶָֽתנּו ֶֽ ָא ָתה ,וְ הַ עֲ לה
ְרפָ ֶֽאנּוְ ,י ָי ,וְ נ ָרפא ,הו ִֹש ֶֽ
ְרפּוָאה ְשל ָמה לְ כָל ַמכו ֶֹֽתינּו .כִ י אל ֶֽ ֶמלְֶך רוֹפא נֶאֱ מָ ן וְ ַרחֲ מָ ן
ָא ָתה .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,רוֹפא חוֹלי עַ מ ֹו י ְִש ָראל.

.9

בּוָאתּה
ָ
ֹלהינּו ,אֶ ת הַ ָשנָה הַ זֹאת וְ אֶ ת כָל ִמיני ְת
בָ רְך עָ ֶֽלינּוְ ,י ָי אֱ ֶֽ
ּומ ָטר לִ בְ ָרכָה ( )étéוְ תן בְ ָרכָה עַ ל פְ ני
לְ טוֹבָ ה )hiver( ,וְ תן טַ ל ָ
טּובָךּ ,ובָ רְך ְשנ ֶָֽתנּו כ ַָשנִ ים הַ טוֹבוֹת .בָ רּוְך
הָ אֲ ָד ָמה ,וְ ַשבְ ֶֽענּו ִמ ֶֽ ֶ
ַא ָתה ְי ָיְ ,מבָ רְך הַ ָשנִ ים.

.11

רּותנּו ,וְ ָשא נס לְ ַקבץ ָגלֻּיו ֶֹֽתינּו ,וְ ַקבְ ֶֽצנּו
ְת ַקע בְ שוֹפָ ר גָדוֹל לְ ח ֶֽ
נִדחי עַ מ ֹו
ַארבַ ע כַנְ פוֹת הָ ֶֽ ָא ֶרץ .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָיְ ,מ ַקבץ ְ
ֶֽ ַי ַחד מ ְ
י ְִש ָראל.

.11

הָ ִֶֽשיבָ ה שוֹפְ ֶֽטינּו כְ בָ ִראש ֹונָה וְ יוֹעֲ ֶֽצינּו כְ בַ ְת ִחלָה ,וְ הָ סר ִמ ֶֽ ֶמנּו יָגוֹן
ּומלוְֹך עָ ֶֽלינּו ַא ָתהְ ,י ָי ,לְ בַ ְדָך בְ ֶֽ ֶחסֶ ד ּובְ ַרחֲ ִמים ,וְ צַ ְד ֶֽקנּו
וַ אֲ נ ָָחהְ ,
ּומ ְשפָ ט.
בַ ִמ ְשפָ ט .בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָיֶ ֶֽ ,מלְֶך אוֹהב ְצדָ ָקה ִ

.12

וְ ל ַַמלְ ִשינִ ים ַאל ְת ִהי ִת ְקוָ ה ,וְ כָל הָ ִר ְשעָ ה כְ ֶֽ ֶרגַע תֹאבד ,וְ כָל
ּותמַ גר
ּות ַשבר ְ
א ֹוי ֶֽ ְֶביָך ְמה ָרה ִיכ ֶָֽרתּו ,וְ הַ ז ִדים ְמה ָרה ְתעַ קר ְ
וְ ַתכְ ִֶֽניעַ בִ ְמה ָרה בְ י ֶָֽמינּו .בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי ,שֹבר ֹאיְבִ ים ּומַ כְ ִֶֽניעַ ז ִדים.

.13

יקים וְ עַ ל הַ חֲ ִס ִידים וְ עַ ל זִ ְקני עַ ְמָך בית י ְִש ָראל ,וְ עַ ל
עַ ל הַ צַ ִד ִ
יטת סוֹפְ ריהֶ ם ,וְ עַ ל גרי הַ ֶֽ ֶצדֶ ק וְ עָ ֶֽלינּו ,יֶהֱ מּו נָא ַרחֲ ֶֽ ֶמיָךְ ,י ָי
פְ ל ַ
ֹלהינּו ,וְ תן ָשכָר טוֹב לְ כָל הַ בו ְֹט ִחים בְ ִש ְמָך בֶ אֱ מֶ ת ,וְ ִשים
אֱ ֶֽ
חֶ לְ ֶֽקנּו ִע ָמהֶ ם לְ ע ֹולָם ,וְ ֹלא נבוֹש כִ י בְ ָך בָ ֶֽ ָט ְחנּו .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי,
יקים.
ּומבְ טָ ח לַצַ ִד ִ
ִמ ְשעָ ן ִ

.14

ירּוש ֶֽ ַליִם ִע ְירָך בְ ַרחֲ ִמים ָתשּוב ,וְ ִת ְשכוֹן בְ ת ֹוכָּה כַאֲ ֶשר ִד ֶֽ ַב ְר ָת,
ָ
וְ לִ
ּובְ נה או ָֹתּה בְ ָקרוֹב בְ י ֶָֽמינּו בִ נְ יַן ע ֹולָם ,וְ כִ סא ָדוִ ד ְמה ָרה לְ ת ֹו ָכּה
ְרּוש ֶֽ ָליִם.
ָתכִ ין .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,בוֹנה י ָ

.15

יח ,וְ ַק ְרנ ֹו ָתרּום בִ ישּועָ ֶֽ ֶתָך ,כִ י
אֶ ת ֶֽ ֶצ ַמח ָדוִ ד עַ בְ ְדָך ְמה ָרה ַת ְצ ִֶֽמ ַ
לִ ישּועָ ְתָך ִק ִֶּֽוינּו כָל הַ יוֹם .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,מַ צְ ִֶֽמיחַ ֶֽ ֶק ֶרן יְשּועָ ה.

.16

ֹלהינּו ,חּוס וְ ַרחם עָ ֶֽלינּו ,וְ ַקבל בְ ַרחֲ ִמים ּובְ ָרצוֹן
ְש ַמע קו ֶֹֽלנּוְ ,י ָי אֱ ֶֽ
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ּומלְ פָ ֶֽ ֶניָך,
אֶ ת ְתפִ ל ֶָֽתנּו ,כִ י אל שו ֶֹֽמעַ ְתפִ לוֹת וְ ַתחֲ נּונִ ים ֶֽ ָא ָתהִ ,
יבנּו .כִ י ַא ָתה שו ֶֹֽמעַ ְתפִ לַת עַ ְמָך י ְִש ָראל
יקם ַאל ְת ִש ֶֽ
ַמלְ ֶֽכנּו ,ר ָ
בְ ַרחֲ ִמים .בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי ,שו ֶֹֽמעַ ְתפִ לָה.

ֹלהינּו ,בְ עַ ְמָך י ְִש ָראל ּובִ ְתפִ ל ָָתם ,וְ הָ שב אֶ ת
ְ .17רצהְ ,י ָי אֱ ֶֽ
ּותפִ ל ָָתם בְ ַאהֲ בָ ה
יתָך ,וְ ִאשי י ְִש ָראלְ ,
הָ עֲ בו ָֹדה לִ ְדבִ יר ב ֶֽ ֶ
ּות ִהי לְ ָרצוֹן ָת ִמיד עֲ בו ַֹדת י ְִש ָראל עַ ֶֽ ֶמָך.
ְת ַקבל בְ ָרצ ֹוןְ ,
)À Roch Hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd (Pèssah ou Souccot

ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בו ֶֹֽתינּו ,יַעֲ לֶה וְ ָיבֹא ,וְ י ִֶַֽגיעַ  ,וְ י ָראֶ ה ,וְ י ָרצֶ ה ,וְ י ִָשמַ ע ,וְ יִפָ קד ,וְ ִיזָכר זִ כְ רו ֶֹֽננּו
אֱ ֶֽ
ְרּוש ֶֽ ַליִם ִעיר ָק ְד ֶֽ ֶשָך ,וְ זִ כְ רוֹן
ּופִ ְקדו ֶֹֽננּו ,וְ זִ כְ רוֹן אֲ בו ֶֹֽתינּו ,וְ זִ כְ רוֹן מָ ִֶֽשיחַ בֶ ן ָדוִ ד עַ בְ ֶֽ ֶדָך ,וְ זִ כְ רוֹן י ָ
כָל עַ ְמָך בית י ְִש ָראל לְ פָ ֶֽ ֶניָך ,לִ פְ ליטָ ה ,לְ טוֹבָ ה ,לְ חן ּולְ ֶֽ ֶחסֶ ד ּולְ ַרחֲ ִמים ,לְ חַ ִיים ּולְ ָשלוֹם ,בְ יוֹם
לְ רֹאש חֹדֶ ש :רֹאש הַ ֶֹֽחדֶ ש הַ זֶה.
חַ ג הַ מַ צוֹת הַ זֶה.
לְ פֶ סַ ח:
חַ ג הַ סֻּ כוֹת הַ זֶה.
לְ סֻּ כוֹת:
יענּו ב ֹו לְ חַ יִיםּ .ובִ ְדבַ ר יְשּועָ ה
ֹלהינּו ,ב ֹו לְ טוֹבָ הּ ,ופָ ְק ֶֽדנּו ב ֹו לִ בְ ָרכָה ,וְ הו ִֹש ֶֽ
זָכְ ֶֽרנּוְ ,י ָי אֱ ֶֽ
יענּו ,כִ י א ֶֽ ֶליָך ע ֶֽינינּו ,כִ י אל ֶֽ ֶמלְֶך חַ נּון וְ ַרחּום ֶֽ ָא ָתה.
וְ ַרחֲ ִמים ,חּוס וְ חָ ֶֽננּו ,וְ ַרחם עָ ֶֽלינּו וְ הו ִֹש ֶֽ

וְ ֶתחֱ ֶֽ ֶזינָה ע ֶֽינינּו בְ שּובְ ָך לְ ִציוֹן בְ ַרחֲ ִמים .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,הַ מַ חֲ זִ יר
ְשכִ י ָנת ֹו לְ ִציוֹן.
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ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בו ֶֹֽתינּו,
מו ִֹדים אֲ ֶֽ ַנ ְחנּו לְָךָ ,ש ַא ָתה הּואְ ,י ָי אֱ ֶֽ
לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד ,צּור חַ ֶֽיינּוָ ,מגן י ְִש ֶֽענּו ,אַ ָתה הּוא לְ דוֹר וָ דוֹר ,נֶֽ וֹדֶ ה
נִשמו ֶֹֽתינּו
סּורים בְ י ֶֽ ֶָדָך ,וְ עַ ל ְ
לְ ָך ּונְ ַספר ְת ִהל ֶֽ ֶָתָך ,עַ ל ַח ֶֽיינּו הַ ְמ ִ
הַ פְ קּודוֹת לְָך ,וְ עַ ל נִ ֶֽ ֶסיָך ֶשבְ כָל יוֹם ִע ֶֽ ָמנּו ,וְ עַ ל נִ פְ לְ או ֶֽ ֶֹתיָך
וְ טוֹבו ֶֽ ֶֹתיָך ֶשבְ כָל עתֶ ֶֽ ,ע ֶרב וָ ֶֹֽב ֶקר וְ צָ הֳ ֶֽ ָריִם ,הַ טוֹב ,כִ י ֹלא כָלּו
ַרחֲ ֶֽ ֶמיָך ,וְ הַ ְמ ַרחם ,כִ י ֹלא ֶֽ ַתמּו חֲ ָס ֶֽ ֶדיָך ,מע ֹולָם ִק ִֶּֽוינּו לְָך .וְ עַ ל ֻּכלָם
י ְִתבָ ַרְך וְ י ְִתרו ַֹמם ִש ְמָך ַמלְ ֶֽכנּו ָת ִמיד לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.וְ כֹל הַ חַ יִים יו ֶֹֽדּוָך
ֶֽ ֶסלָה ,וִ יהַ לְ לּו אֶ ת ִש ְמָך בֶ אֱ מֶ ת ,הָ אל יְשּועָ ֶֽתנּו וְ עֶ זְ ָר ֶֽתנּו ֶֽ ֶסלָה.
בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,הַ טוֹב ִש ְמָך ּולְ ָך נָאֶ ה לְ הוֹדוֹת.

.19

ִשים ָשלוֹם טוֹבָ ה ּובְ ָרכָה ,חן וָ ֶֽ ֶחסֶ ד וְ ַרחֲ ִמים ,עָ ֶֽלינּו וְ עַ ל כָל
ָאבינּוֻּ ,כ ֶֽ ָלנּו כְ אֶ חָ ד בְ אוֹר פָ ֶֽ ֶניָך ,כִ י בְ אוֹר
י ְִש ָראל עַ ֶֽ ֶמָך .בָ ְר ֶֽכנּוִֶֽ ,
ּוצ ָד ָקה
ֹלהינּו ,תו ַֹרת חַ יִים וְ ֶֽ ַאהֲ בַ ת ֶֽ ֶחסֶ דְ ,
פָ ֶֽ ֶניָך נ ֶֽ ַָת ָת ֶֽ ָלנּוְ ,י ָי אֱ ֶֽ
ּובְ ָרכָה וְ ַרחֲ ִמים וְ ַחיִים וְ ָשלוֹם ,וְ טוֹב בְ עי ֶֽ ֶניָך לְ בָ רְך אֶ ת עַ ְמָך
י ְִש ָראל בְ כָל עת ּובְ כָל ָשעָ ה בִ ְשלו ֶֽ ֶֹמָך .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָי ,הַ ְמבָ רְך אֶ ת
עַ מ ֹו י ְִש ָראל בַ ָשלוֹם.
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צּורי וְ גוֹאֲ לִ י).
(י ְִהיּו לְ ָרצוֹן ִא ְמרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ ֶֽ ֶניָךְ ,י ָי ִ
ּושפָ ַתי ִמ ַדבר ִמ ְרמָ ה ,וְ לִ ְמ ַקלְ לַי נַפְ ִשי ִתדֹם ,וְ נַפְ ִשי
אֱ ֹלהַ י ,נְ צוֹר לְ שוֹנִ י מ ָרעְ ,
כֶעָ פָ ר ַלכֹל ִת ְהיֶה .פְ ַתח לִ בִ י בְ תו ָֹר ֶֽ ֶתָךּ ,ובְ ִמ ְצו ֶֽ ֶֹתיָך ִת ְרדוֹף נַפְ ִשי .וְ כָל הַ חו ְֹשבִ ים
עָ לַי ָרעָ הְ ,מה ָרה הָ פר עֲ צָ ָתם וְ ַקלְ קל מַ חֲ ַשבְ ָתם .עֲ שה לְ ֶֽ ַמעַ ן ְש ֶֽ ֶמָך ,עֲ שה לְ ֶֽ ַמעַ ן
ידיָך ,הו ִֶֹֽשיעָ ה
י ְִמי ֶֽ ֶנָך ,עֲ שה לְ ֶֽ ַמעַ ן ְקדֻּ ָש ֶֽ ֶתָך ,עֲ שה לְ ֶֽ ַמעַ ן תו ָֹר ֶֽ ֶתָך .לְ ֶֽ ַמעַ ן יחָ לְ צּון י ְִד ֶֽ ֶ
צּורי וְ גוֹאֲ לִ י .ע ֶֹשה
י ְִמינְ ָך וַ עֲ ֶֽננִ י .י ְִהיּו לְ ָרצוֹן ִא ְמרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ ֶֽ ֶניָךְ ,י ָי ִ

ָשלוֹם בִ ְמרוֹמָ יו ,הּוא יַעֲ ֶשה ָשלוֹם עָ ֶֽלינּו ,וְ עַ ל כָל י ְִש ָראל ,וְ ִא ְמרּו ָאמן.
)(Fin de la Amida

Tah’anoun :

וַ ֶֽ ֹיאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל גָד ,צַ ר לִ י ְמאֹד ,נִ פְ לָה נָא בְ יַד ְי ָי ,כִ י ַרבִ ים ַרחֲ מָ יוּ ,ובְ יַד
ָאדם ַאל אֶ ֶֽ ֹפלָה.
ָ
אתי לְ פָ ֶֽ ֶניָךְ ,י ָי ָמלא ַרחֲ ִמיםַ ,רחם עָ לַי וְ ַקבל ַתחֲ נּו ָני.
ַרחּום וְ ַחנּוןָ ,ח ֶֽ ָט ִ
יחנִ י ,וְ ַאל בַ חֲ ָמ ְתָך ְתי ְַס ֶֽרנִ י .חָ ֶֽננִ י ְי ָי כִ י אֻּ ְמלַל ֶֽ ָאנִ י,
ְי ָי ַאל בְ אַ פְ ָך תוֹכִ ֶֽ
ְרפָ ֶֽאנִ י ְי ָי ,כִ י נִ בְ הֲ לּו עֲ צָ ָמי .וְ נַפְ ִשי נִ בְ הֲ לָה ְמאֹד ,וְ אַ ָתה ְי ָי עַ ד מָ ָתי.
יענִ י לְ ֶֽ ַמעַ ן ַח ְס ֶֽ ֶדָך .כִ י אין בַ ֶֽ ָמוֶת זִ כְ ֶֽ ֶרָך,
שּובָ ה ְי ָי ַחלְ צָ ה נַפְ ִשי ,הו ִֹש ֶֽ
בִ ְשאוֹל ִמי יֶֽ וֹדֶ ה לְָךָ .י ֶֽ ַג ְע ִתי בְ ַאנְ ָח ִתי ,אַ ְשחֶ ה בְ כָל ֶֽ ַל ְילָה ִמטָ ִתי ,בְ ִד ְמעָ ִתי
ַאמסֶ ה .עָ ְש ָשה ִמ ֶֽ ַכעַ ס עינִ י ,עָ ְת ָקה בְ כָל צו ְֹר ָריֶֽ .סּורּו ִמ ֶֽ ֶמנִ י כָל
עַ ְר ִשי ְ
ֶֽ ֹפעֲ לי ֶֽ ָא ֶון ,כִ י ָש ַמע ְי ָי קוֹל בִ כְ יִיָ .ש ַמע ְי ָי ְת ִחנ ִָתיְ ,י ָי ְתפִ ל ִָתי י ִָקח .י ֶֹֽבשּו
וְ יִבָ הֲ לּו ְמאֹד כָל אֹ יְבָ י ,יָשֶֻּֽ בּו י ֶֹֽבשּו ֶֽ ָרגַע.
Lundi et jeudi :

ְי ָי אֱ ֹלהי י ְִש ָראל ,שּוב מחֲ רוֹן אַ ֶֽ ֶפָך ,וְ ִהנָחם עַ ל הָ ָרעָ ה לְ עַ ֶֽ ֶמָך.
הַ בט ִמ ָש ֶֽ ַמיִם ְּוראה ,כִ י הָ ִֶֽיינּו ֶֽ ַלעַ ג וָ ֶֽ ֶקלֶס בַ ג ֹויִם ,נ ְֶח ֶֽ ַשבְ נּו כְ צֹאן ל ֶֽ ֶַטבַ ח
יּובָ ל ,לַהֲ רוֹג ּולְ ַאבד ּולְ ַמכָה ּולְ חֶ ְרפָ ה.
ּובְ כָל זֹאת ִש ְמָך ֹלא ָש ֶֽ ָכ ְחנּו ,נָא ַאל ִת ְשכ ֶָֽחנּו .יי
ז ִָרים או ְֹמ ִרים אין תו ֶֽ ֶֹחלֶת וְ ִת ְקוָ ה ,חֹן אֹם לְ ִש ְמָך ְמ ַקּוֶה ,טָ הוֹר,
יְשּועָ ֶֽתנּו ָק ְרבָ הָ ,י ֶֽ ַג ְענּו וְ ֹלא ֶֽהּונַח ֶֽ ָלנּוַ ,רחֲ ֶֽ ֶמיָך יִכְ בְ שּו אֶ ת כַעַ ְסָך מעָ ֶֽלינּו.
ָאנָא שּוב מחֲ רוֹנְ ָך ,וְ ַרחם ְסגֻּלָה אֲ ֶשר בָ ֶֽ ָח ְר ָת .יי
ֹאמרּו הַ ג ֹויִם,
ּוסה ְי ָי עָ ֶֽלינּו בְ ַרחֲ ֶֽ ֶמיָך ,וְ ַאל ִת ְת ֶֽננּו בִ ידי ַאכְ ז ִָריםָ ֶֽ ,למָ ה י ְ
ֶֽח ָ
ַאיה נָא אֱ ֹלהיהֶ ם .לְ ַמעַ נְ ָך עֲ שה ִע ֶֽ ָמנּו ֶֽ ֶחסֶ ד ,וְ ַאל ְתַאחַ ר.
ָאנָא שּוב מחֲ רוֹנְ ָך ,וְ ַרחם ְסגֻּלָה אֲ ֶשר בָ ֶֽ ָח ְר ָת .יי
קו ֶֹֽלנּו ִת ְש ַמע וְ ָתחֹן ,וְ ַאל ִת ְט ֶֽשנּו בְ יַד א ֹוי ְֶֽבינּו לִ ְמחוֹת אֶ ת ְש ֶֽמנּו .זְ כֹר
ַארבֶ ה אֶ ת ז ְַרעֲ כֶם ,וְ עַ ָתה
אֲ ֶשר נִ ְש ֶֽ ַב ְע ָת לַאֲ בו ֶֹֽתינּו ,כְ כוֹכְ בי הַ ָש ֶֽ ַמיִם ְ
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נִ ְש ֶֽ ַא ְרנּו ְמעַ ט מהַ ְרבה.
ּובְ כָל זֹאת ִש ְמָך ֹלא ָש ֶֽ ָכ ְחנּו ,נָא ַאל ִת ְשכ ֶָֽחנּו .יי
ֹאתינּו
ילנּו וְ כַפר עַ ל חַ ט ֶֽ
עָ זְ ֶֽרנּו אֱ ֹלהי י ְִש ֶֽענּו עַ ל ְדבַ ר כְ בוֹד ְש ֶֽ ֶמָך ,וְ הַ ִצ ֶֽ
לְ ֶֽ ַמעַ ן ְש ֶֽ ֶמָך.
ְי ָי אֱ ֹלהי י ְִש ָראל ,שּוב מחֲ רוֹן אַ ֶֽ ֶפָך ,וְ ִהנָחם עַ ל הָ ָרעָ ה לְ עַ ֶֽ ֶמָך.
Chaque jour de Tah’anoun

שוֹמר י ְִש ָראלְ ,שמוֹר ְשא ִרית י ְִש ָראל ,וְ ַאל יֹאבַ ד י ְִש ָראל ,הָ או ְֹמ ִרים
ְש ַמע י ְִש ָראל.
שוֹמר גוֹי אֶ ָחדְ ,שמוֹר ְשא ִרית עַ ם אֶ ָחד ,וְ ַאל יֹאבַ ד גוֹי אֶ חָ ד ,הַ ְמיַחֲ ִדים
ֹלהינּו ְי ָי אֶ ָחד.
ִש ְמָך ְי ָי אֱ ֶֽ
שוֹמר גוֹי ָקדוֹשְ ,שמוֹר ְשא ִרית עַ ם ָקדוֹש ,וְ ַאל יֹאבַ ד גוֹי ָקדוֹש,
הַ ְמ ַשלְ ִשים בְ ָשֹלש ְקדֻּ שוֹת לְ ָקדוֹש.
Aleinou (hymne de conclusion) :

אשיתֶ ,שֹּלא עָ ֶֽ ָשנּו כְ גוֹיי
עָ ֶֽלינּו לְ ַש ֶֽב ַח לַאֲ דוֹן הַ כֹל ,לָתת גְ דֻּ לָה לְ יוֹצר בְ ר ִ
הָ אֲ ָרצוֹת ,וְ ֹלא ָש ֶֽ ָמנּו כְ ִמ ְשפְ חוֹת הָ אֲ ָד ָמהֶ ,שֹלא ָשם חֶ לְ ֶֽקנּו כָהֶ ם,
ּומ ְש ַתחֲ וִ ים ּומו ִֹדים ,לִ פְ ני ֶֽ ֶמלְֶך
וְ גֹ ָר ֶֽלנּו כְ כָל הֲ מ ֹונָם ,וַ אֲ ֶֽ ַנ ְחנּו כו ְֹר ִעים ִ
ַמלְ כי הַ ְמלָכִ ים ,הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּואֶ .שהּוא נוֹטֶ ה ָש ֶֽ ַמיִם וְ יֹסד ֶֽ ָא ֶרץ,
ֹלהינּו
ּושכִ ינַת עֻּ ז ֹו בְ גָבְ הי ְמרו ִֹמים ,הּוא אֱ ֶֽ
ּומו ַֹשב י ְָקר ֹו בַ ָש ֶֽ ַמיִם ִמ ֶֽ ַמעַ לְ ,
אין עוֹד .אֱ מֶ ת ַמלְ ֶֽכנּוֶ ֶֽ ,אפֶ ס זּולָת ֹוַ ,ככָתּוב בְ תו ָֹרת ֹו :וְ י ַָד ְע ָת הַ יוֹם
וַ הֲ שב ָֹת אֶ ל לְ בָ ֶֽ ֶבָך ,כִ י ְי ָי הּוא הָ אֱ ֹל ִהים בַ ָש ֶֽ ַמים ִמ ֶֽ ַמעַ ל ,וְ עַ ל הָ ֶֽ ָא ֶרץ
ִמ ֶֽ ָת ַחת ,אין עוֹד.
ֹלהינּו ,לִ ְראוֹת ְמה ָרה בְ ִתפְ ֶֽ ֶא ֶרת ֻּע ֶֽ ֶזָך ,לְ הַ עֲ בִ יר
עַ ל כן נְ ַקּוֶה לְ ָך ְי ָי אֱ ֶֽ
גִ לּולִ ים ִמן הָ ֶֽ ָא ֶרץ ,וְ הָ אֱ לִ ילִ ים כָרוֹת יִכָ רתּון ,לְ ַתקן ע ֹולָם בְ מַ לְ כּות ַש ַדי,
וְ כָל בְ ני בָ ָשר י ְִק ְראּו בִ ְש ֶֽ ֶמָך ,לְ הַ פְ נוֹת א ֶֽ ֶליָך כָל ִר ְשעי ֶֽ ָא ֶרץ .י ִֶַֽכירּו וְ י ְדעּו
ֹלהינּו
כָל יו ְֹשבי תבל ,כִ י לְ ָך ִתכְ ַרע כָל ֶֽ ֶב ֶרְךִ ,ת ָשבַ ע כָל לָשוֹן .לְ פָ ֶֽ ֶניָך ְי ָי אֱ ֶֽ
כּותָך,
יקבְ לּו ֻּכלָם אֶ ת עוֹל מַ לְ ֶֽ ֶ
יִכְ ְרעּו וְ י ֶֽ ִֹפלּו ,וְ לִ כְ בוֹד ִש ְמָך י ְָקר י ִֶֽתנּו ,וִ ַ
וְ ִת ְמֹלְך עֲ ליהֶ ם ְמה ָרה לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד .כִ י הַ ַמלְ כּות ֶשלְ ָך ִהיאּ ,ולְ ֶֽעוֹלְ מי עַ ד
ִת ְמלוְֹך בְ כָבוֹדַ ,ככָתּוב בְ תו ָֹר ֶֽ ֶתָךְ ,י ָי י ְִמֹלְך לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד .וְ נֶאֱ מַ ר ,וְ הָ יָה ְי ָי
ּושמ ֹו אֶ חָ ד.
לְ ֶֽ ֶמלְֶך עַ ל כָל הָ ֶֽ ָא ֶרץ ,בַ יוֹם הַ הּוא י ְִהיֶה ְי ָי אֶ חָ דְ ,

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

14

)Hallel (se dit après la Amida les jours de fête et Rosh Hodesh

ֹלהינּו ֶֽ ֶמלְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשר ִק ְד ֶֽ ָשנּו בְ ִמ ְצו ָֹתיו ,וְ ִצ ֶֽ ָּונּו לִ ְקרֹא
בָ רּוְך ַא ָתה ְי ָי אֱ ֶֽ
אֶ ת הַ הַ לל.
Psaume 113

הַ לְ לּויָּה ,הַ לְ לּו עַ בְ די ְי ָי ,הַ לְ לּו אֶ ת שם ְי ָי .י ְִהי שם ְי ָי ְמב ָֹרְך ,מעַ ָתה וְ עַ ד
ע ֹולָםִ .מ ִמזְ ַרח ֶֽ ֶשמֶ ש עַ ד ְמבוֹא ֹוְ ,מהֻּ לָל שם ְי ָיָ .רם עַ ל כָל ג ֹויִם ְי ָי ,עַ ל
יהי ל ֶֽ ָָשבֶ ת .הַ מַ ְשפִ ילִ י לִ ְראוֹת,
ֹלהינּו ,הַ ַמגְ בִ ִ
הַ ָש ֶֽ ַמיִם כְ בוֹד ֹוִ .מי כַי ָי אֱ ֶֽ
ימי מעָ פָ ר ָדל ,מאַ ְשפֹ ת י ִָרים אֶ בְ יוֹן .לְ הו ִֹשיבִ י ִעם
בַ ָש ֶֽ ַמיִם ּובָ ֶֽ ָא ֶרץְ .מ ִק ִ
נְ ִדיבִ יםִ ,עם נְ ִדיבי עַ מ ֹו .מו ִֹשיבִ י עֲ ֶֽ ֶק ֶרת הַ ֶֽ ַביִת ,אם הַ בָ נִ ים ְשמחָ ה,
הַ לְ לּויָּה.
Psaume 114

ְהּודה לְ ָק ְדש ֹו,
בְ צאת י ְִש ָראל ִמ ִמ ְצ ֶֽ ָריִם ,בית יַעֲ קֹ ב מעַ ם ֹלעז .הָ י ְָתה י ָ
י ְִש ָראל ַמ ְמ ְשלו ָֹתיו .הַ יָם ָרָאה וַ יָנֹ ס ,הַ י ְַרדן ִיסֹב לְ ָאחוֹר .הֶ הָ ִרים ָר ְקדּו
כְ אילִ ים ,גְ בָ עוֹת כִ בְ ני צֹאןַ .מה לְ ָך הַ יָם כִ י ָתנּוס ,הַ י ְַרדן ִתסֹב לְ ָאחוֹר.
הֶ הָ ִרים ִת ְר ְקדּו כְ אילִ ים ,גְ בָ עוֹת כִ בְ ני צֹאןִ .מלִ פְ ני ָאדוֹן ֶֽחּולִ י ֶֽ ָא ֶרץ,
ִמלִ פְ ני אֱ לֶֽ וֹּהַ יַעֲ קֹ ב .הַ הֹפְ כִ י הַ צּור אֲ גַם ֶֽ ָמיִם ,חַ ל ִָמיש לְ מַ ְעיְנ ֹו ֶֽ ָמיִם.
)Psaume 115 (si Hallel complet


ֹלא ֶֽ ָלנּוְ ,י ָיֹ ,לא ֶֽ ָלנּו ,כִ י לְ ִש ְמָך תן כָבוֹד ,עַ ל חַ ְס ְדָך עַ ל אֲ ִמ ֶֽ ֶתָך.
אֹלהינּו בַ ָש ֶֽ ָמיִם ,כֹל אֲ ֶשר
ֹאמרּו הַ ג ֹויִםַ ,איה נָא אֱ ֹלהיהֶ ם .ו ֶֽ
ֶֽ ָל ָמה י ְ
ָאדם .פֶ ה לָהֶ ם וְ ֹלא
ָחפץ עָ ָשה .עֲ צַ ביהֶ ם ֶֽ ֶכסֶ ף וְ זָהָ בַ ,מעֲ שה יְדי ָ
י ְַד ֶֽברּו ,עי ֶֽ ַניִם לָהֶ ם וְ ֹלא י ְִראּוָ .אזְ ֶֽ ַניִם לָהֶ ם וְ ֹלא י ְִש ֶֽ ָמעּוַ ,אף לָהֶ ם
וְ ֹלא י ְִריחּון .יְדיהֶ ם וְ ֹלא י ְִמישּוןַ ,רגְ ליהֶ ם וְ ֹלא יְהַ ֶֽלכּוֹ ,לא י ְֶהגּו
בִ גְ ר ֹונָם .כְ מוֹהֶ ם י ְִהיּו עֹשיהֶ ם ,כֹל אֲ ֶשר ב ֶֹֽטחַ בָ הֶ ם .י ְִש ָראל בְ טַ ח
ּומגִ נָם הּוא .בית ַאהֲ ֹרן בִ ְטחּו בַ י ָי ,עֶ זְ ָרם ּומָ גִ נָם הּוא.
בַ י ָי ,עֶ זְ ָרם ָ
ּומגִ נָם הּוא.
י ְִראי ְי ָי בִ ְטחּו בַ י ָי ,עֶ זְ ָרם ָ

ְי ָי זְ כ ֶֽ ָָרנּו יְבָ רְך ,יְבָ רְך אֶ ת בית י ְִש ָראל ,יְבָ רְך אֶ ת בית ַאהֲ רֹן .יְבָ רְך י ְִראי
ְי ָי ,הַ ְק ַטנִ ים ִעם הַ גְ דֹלִ ים .יֹסף ְי ָי עֲ ליכֶם ,עֲ ליכֶם וְ עַ ל בְ ניכֶם .בְ רּוכִ ים
ַא ֶתם לַי ָי ,עֹשה ָש ֶֽ ַמיִם וָ ֶֽ ָא ֶרץ .הַ ָש ֶֽ ַמיִם ָש ֶֽ ַמיִם לַי ָי ,וְ הָ ֶֽ ָא ֶרץ נ ַָתן לִ בְ ני
ָאדםֹ .לא הַ מ ִתים יְהַ לְ לּו יָּה ,וְ ֹלא כָל י ְֹרדי דּומָ ה .וַ אֲ ֶֽ ַנ ְחנּו נְ בָ רְך יָּה,
ָ
מעַ ָתה וְ עַ ד ע ֹולָם ,הַ לְ לּויָּה.
)Psaume 116 (si Hallel complet


ָאהבְ ִתי כִ י י ְִש ַמע ְי ָי ,אֶ ת קוֹלִ י ַתחֲ נּונָי .כִ י ִהטָ ה ָאזְ נ ֹו לִ יּ ,ובְ יָמַ י
ֶֽ ַ
ּומצָ רי ְשאוֹל ְמצָ ֶֽאּונִ י ,צָ ָרה וְ יָגוֹן
אֶ ְק ָרא .אֲ פָ ֶֽפּונִ י חֶ בְ לי ֶֽ ָמוֶתְ ,
אֶ ְמצָ אּ .ובְ שם ְי ָי אֶ ְק ָראָ ,א ָנה ְי ָי ַמלְ טָ ה נַפְ ִשי .חַ נּון ְי ָי וְ צַ ִדיק,
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אֹלהינּו ְמ ַרחם .שֹמר פְ ָתאיִם ְי ָיַ ,דלו ִֹתי וְ לִ י יְהו ִֶֹֽשיעַ  .שּובִ י נַפְ ִשי
ו ֶֽ
נּוחיְכִ י ,כִ י ְי ָי גָמַ ל עָ ֶֽ ָליְכִ י .כִ י ִח ֶֽ ַל ְצ ָת נַפְ ִשי ִמ ֶֽ ָמוֶת ,אֶ ת עינִ י ִמן
לִ ְמ ֶֽ ָ
ַארצוֹת הַ חַ יִים.
ִד ְמעָ ה ,אֶ ת ַרגְ לִ י ִמ ֶֽ ֶד ִחי .אֶ ְתהַ לְך לִ פְ ני ְי ָי ,בְ ְ
ָאמ ְר ִתי בְ חָ פְ זִ י ,כָל
יתי ְמאֹד .אֲ נִ י ֶֽ ַ
הֶ אֱ ֶֽ ַמנְ ִתי כִ י אֲ ַדבר ,אֲ נִ י עָ ִֶֽנ ִ
ָאדם כֹזב.
הָ ָ
ָמה ָא ִשיב לַי ָי ,כָל ַתגְ מּולֶֽ ו ִֹהי עָ לָי .כוֹס יְשּועוֹת אֶ ָשאּ ,ובְ שם ְי ָי אֶ ְק ָרא.
ידיו.
נְ ָד ַרי לַי ָי אֲ ַשלם ,נֶגְ ָדה נָא לְ כָל עַ מ ֹו .י ָָקר בְ עיני ְי ָי ,הַ ֶֽ ָמוְ ָתה לַחֲ ִס ָ
ָאנָה ְי ָי כִ י אֲ נִ י עַ בְ ֶֽ ֶדָך ,אֲ נִ י עַ בְ ְדָך בֶ ן אֲ ָמ ֶֽ ֶתָך ,פִ ֶֽ ַת ְח ָת לְ מוֹס ָרי .לְ ָך אֶ זְ בַ ח
ֶֽ ֶזבַ ח תו ָֹדהּ ,ובְ שם ְי ָי אֶ ְק ָרא .נְ ָד ַרי לַי ָי אֲ ַשלם ,נֶגְ ָדה נָא לְ כָל עַ מ ֹו.
ְרּוש ֶֽ ָליִם ,הַ לְ לּויָּה.
בְ ַח ְצרוֹת בית ְי ָי ,בְ תו ֶֹֽככִ י י ָ
Psaume 117

הַ לְ לּו אֶ ת ְי ָי ,כָל ג ֹויִםַ ,שבְ ֶֽחּוהּו ,כָל הָ אֻּ ִמים .כִ י גָבַ ר עָ ֶֽלינּו חַ ְסד ֹו,
וֶאֱ מֶ ת ְי ָי לְ ע ֹולָם ,הַ לְ לּויָּה.
Psaume 118

הוֹדּו לַי ָי כִ י טוֹב ,כִ י לְ ע ֹולָם ַח ְסד ֹו.
ֹאמר נָא י ְִש ָראל ,כִ י לְ ע ֹולָם ַח ְסד ֹו.
י ַ
ֹאמרּו נָא בית ַאהֲ רֹן ,כִ י לְ ע ֹולָם ַח ְסד ֹו.
י ְ
ֹאמרּו נָא י ְִראי ְי ָי ,כִ י לְ ע ֹולָם ַח ְסד ֹו.
י ְ
אתי יָּה ,עָ ֶֽ ָננִ י בַ מֶ ְר ָחב יָּהְ .י ָי לִ י ֹלא ִא ָירא ,מַ ה יַעֲ ֶשה לִ י
ִמן הַ מצַ ר ָק ֶֽ ָר ִ
ָאדם.
ָאדםְ .י ָי לִ י בְ עֹזְ ָרי ,וַ אֲ נִ י אֶ ְראֶ ה בְ שֹנְ ָאי .טוֹב לַחֲ סוֹת בַ י ָיִ ,מבְ ֶֹֽטחַ בָ ָ
ָ
טוֹב לַחֲ סוֹת בַ י ָיִ ,מבְ ֶֹֽט ַח בִ נְ ִדיבִ ים .כָל ג ֹויִם ְסבָ ֶֽבּונִ י ,בְ שם ְי ָי כִ י אֲ ִמילַם.
ַס ֶֽבּונִ י גַם ְסבָ ֶֽבּונִ י ,בְ שם ְי ָי כִ י אֲ ִמילַם .סַ ֶֽבּונִ י כִ ְדב ִֹרים דֹעֲ כּו כְ אש
יתנִ י לִ נְ פֹ ל ,וַ י ָי עֲ ז ֶֽ ָָרנִ י .עָ זִ י וְ זִ ְמ ָרת
קו ִֹצים ,בְ שם ְי ָי כִ י אֲ ִמילַםָ .דחֹה ְד ִח ֶֽ ַ
יקים ,י ְִמין ְי ָי ֶֹֽע ָשה
יָּה ,וַ י ְִהי לִ י לִ ישּועָ ה .קוֹל ִרנָה וִ ישּועָ ה בְ ָאהֳ לי צַ ִד ִ
ֶֽ ָחיִל .י ְִמין ְי ָי רוֹמ ָמה ,י ְִמין ְי ָי ֶֹֽע ָשה ֶֽ ָחיִלֹ .לא ָאמּות כִ י אֶ ְחיֶה ,וַ אֲ סַ פר
ַמעֲ שי יָּהַ .יסֹר י ְִס ֶֽ ַרנִ י יָּה ,וְ ל ֶֽ ַָמוֶת ֹלא נְ ָת ֶֽ ָננִ י .פִ ְתחּו לִ י ֶֽ ַשעֲ רי ֶֽ ֶצדֶ קָ ,אבֹא
יתנִ י ,וַ ְת ִהי
יקים ָי ֶֹֽבאּו ב ֹו .או ְֹדָך כִ י עֲ נִ ֶֽ ָ
בָ ם אוֹדֶ ה יָּה .זֶה הַ ֶֽ ַשעַ ר לַי ָי ,צַ ִד ִ
יתנִ י ,וַ ְת ִהי לִ י לִ ישּועָ הֶ ֶֽ .אבֶ ן מָ אֲ סּו הַ בוֹנִ ים,
לִ י לִ ישּועָ ה .או ְֹדָך כִ י עֲ נִ ֶֽ ָ
הָ י ְָתה לְ רֹאש פִ נָהֶ ֶֽ .אבֶ ן ָמאֲ סּו הַ בוֹנִ ים ,הָ י ְָתה לְ רֹאש פִ נָה .מאת ְי ָי
ֶֽ ָהי ְָתה זֹאתִ ,היא נִ פְ לָאת בְ ע ֶֽינינּו .מאת ְי ָי ֶֽ ָהי ְָתה זֹאתִ ,היא נִ פְ לָאת
בְ ע ֶֽינינּו .זֶה הַ יוֹם עָ ָשה ְי ָי ,נ ִֶָֽגילָה וְ נִ ְש ְמ ָחה ב ֹו .זֶה הַ יוֹם עָ ָשה ְי ָיָ ,נ ִֶֽגילָה
וְ נִ ְש ְמ ָחה ב ֹו.
ָאנָא ְי ָי הו ִֶֹֽשיעָ ה נָא.
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ָאנָא ְי ָי הו ִֶֹֽשיעָ ה נָא.
יחה נָא.
ָאנָא ְי ָי הַ ְצלִ ָ
יחה נָא.
ָאנָא ְי ָי הַ ְצלִ ָ
בָ רּוְך הַ בָ א בְ שם ְי ָי ,ב ַרכְ נּוכֶם ִמבית ְי ָי .בָ רּוְך הַ בָ א בְ שם ְי ָי ,ב ַרכְ נּוכֶם
ִמבית ְי ָי .אל ְי ָי וַ ָיֶֽאֶ ר ֶֽ ָלנּוִ ,א ְסרּו ַחג בַ עֲ ב ִֹתים עַ ד ַק ְרנוֹת הַ ִמזְ ֶֽבחַ  .אל ְי ָי
וַ ֶֽ ָיאֶ ר ֶֽ ָלנּוִ ,א ְסרּו חַ ג בַ עֲ ב ִֹתים ,עַ ד ַק ְרנוֹת הַ ִמזְ ֶֽבחַ  .אלִ י אַ ָתה וְ או ֶֽ ֶֹד ָך,
אֱ ֹלהַ י אֲ רו ְֹמ ֶֽ ֶמ ָך .אלִ י ַא ָתה וְ או ֶֽ ֶֹד ָך ,אֱ ֹלהַ י אֲ רו ְֹמ ֶֽ ֶמ ָך .הוֹדּו לַי ָי כִ י טוֹב ,כִ י
לְ ע ֹולָם ַח ְסד ֹו .הוֹדּו לַי ָי כִ י טוֹב ,כִ י לְ ע ֹולָם חַ ְסד ֹו.
יקים עוֹשי ְרצ ֹו ֶֽ ֶנָך ,וְ כָל עַ ְמָך
ידיָך צַ ִד ִ
ֹלהינּו כָל ַמעֲ ֶֽ ֶשיָך ,וַ חֲ ִס ֶֽ ֶ
יְהַ לְ לֶֽ ּוָך ְי ָי אֱ ֶֽ
ישבְ חּו וִ יפָ אֲ רּו וִ ירו ְֹממּו וְ יַעֲ ִֶֽריצּו
בית י ְִש ָראל בְ ִרנָה יוֹדּו וִ יבָ ְרכּו וִ ַ
וְ י ְַק ִֶֽדישּו וְ י ְַמ ִֶֽליכּו אֶ ת ִש ְמָך ַמלְ ֶֽכנּו .כִ י לְ ָך טוֹב לְ הוֹדוֹת ּולְ ִש ְמָך נָאֶ ה
לְ זַמר ,כִ י מע ֹולָם וְ עַ ד ע ֹולָם ַא ָתה אל .בָ רּוְך אַ ָתה ְי ָיֶ ֶֽ ,מלְֶך ְמהֻּ לָל
בַ ִת ְשבָ חוֹת.

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

17

