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Voici un résumé liturgique afin de mettre la prière en hébreu à la portée de ceux qui débutent dans
cet exercice difficile de la prière quotidienne. Ce n’est qu’une proposition pour aider à apprendre et
en rien un véritable livre de prière.
Nous mettons en gras les parties les plus importantes (on peut donc raccourcir encore en ne disant
que celles-ci) ; le reste peu faire l’objet d’un choix selon l’avancée de celui qui prie ou du temps qu’il
a ce jour-là.
Nous ne mettons pas systématiquement les traductions, certaines sont en note de bas de page pour
les textes les plus significatifs.
La prière quotidienne du matin (shah’arit) se fait à l’éveil, dans la première partie de la matinée et se
divise en différentes parties : bénédictions matinales marquant l’éveil ; hymnes ; le cœur de la prière
que sont le Shema accompagné de ses bénédictions puis suivit de la Amida et enfin conclusion avec
Alénou. Notre but est de faire court, nous avons donc élagué au maximum. Chacun peut donc
compléter en se référant à un siddour traditionnel.

A - Bénédictions matinales

Au moment où l’on s’éveille on reconnait avoir « retrouvé » son âme sensée s’être éloignée durant le
sommeil, il s’agit donc d’une prise de conscience de soi-même et de nos capacités spirituelles.

 ַר ָבה,ַֽר ָת ִבי נִ ְש ָמ ִתי ְב ֶח ְמ ָלה
ְ  ֶש ֶה ֱחז,וְקיָם
ַ  ֶמ ֶֽל ְך ַחי,ֶֽיך
ָ מֹודה ֲאנִ י ְל ָפנ
ֶ
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.ָת ָֽך
ֶ ֱאמּונ
Après l’ablution des mains :

.ָדֽיִ ם
ָ ילת י
ַ  ְו ִצ ָּוֽנּו ַעל ְנ ִט,ֹותיו
ָ  ֲא ֶשר ִק ְד ָשֽנּו ְב ִמ ְצ,עֹולם
ָ ַאתה ְי ָי ֱאל ֵֹהֽינּו ֶמ ֶֽל ְך ָה
ָ רּוך
ְ ָב
Après être allé aux toilettes et s’être lavé les mains :

ְוב ָרא ְבֹו ְנ ָק ִבים
ָ ְ,ָאדם ְב ָחכ ָמה
ָ ָצר ְ ֶאת ְ ָה
ַ ְ ֲא ֶשר ְי,עֹולם
ָ ַאתה ְי ְָי ְ ֱאל ֵֹהֽינו ְ ֶמ ֶֽל ְך ְ ָה
ָ ְ רוך
ְ ָב
ְְאֹו,ְ ֶש ִאם ְיִ ָן ֵתֽחְַ ְ ֶא ָחד ְ ֵמ ֶהם,ְָבֹודֽך
ֶ וע ְ ִלפנֵי ְ ִכ ֵמא ְכ
ְַ ָד
ֽ ְגָלוי ְוי.לולים
ִ לולים ְ ֲח
ִ ְ ֲח,נ ָק ִבים
ְרֹופאְ ָכלְ ָב ָשר
ֵ ְ,ְַאתה ְי ָי
ָ ְְְ ָברוך.ְְָ ִאי ְ ֶאפ ַשרְל ִהת ַקטֵם ְו ַלעֲמֹודְל ָפנֶֽיך,יִ ָמ ֵתם ְ ֶא ָחדְ ֵמ ֶהם
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Je Te suis reconnaissant(e), Toi dont le règne est vivant et perdure, de me restituer mon âme par Ta
bienveillance. Sûre est la confiance que l'on peut placer en Toi.
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.ומפ ִליאְ ַלעֲשֹות
ַ

Avant de se vêtir du Talit :

.יצת
ִ ְו ִצ ָוֽנוְל ִהת ַע ֵחףְ ַב ִנ,ֹותיו
ָ ְ ֲא ֶשרְ ִקד ָשֽנוְב ִמצ,עֹולם
ָ ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה
ָ ְרוך
ְ ָב
Avant de poser les Tefilines :

.ְו ִצ ָוֽנוְל ָהנִ ֽיחְְַת ִפ ִכין,ֹותיו
ָ ְ ֲא ֶשרְ ִקד ָשֽנוְב ִמצ,עֹולם
ָ ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה
ָ ְרוך
ְ ָב
Seuls les ashkénazes ajoutent cette bénédiction avant la Tefila de tête :

.ְו ִצ ָוֽנוְ ַעלְ ִמצוַתְת ִפ ִכין,ֹותיו
ָ ְ ֲא ֶשרְ ִקד ָשֽנוְב ִמצ,עֹולם
ָ ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה
ָ ְרוך
ְ ָב
.ָעד
ֶ עֹולםְו
ָ ָברוךְְ ֵשםְךבֹודְ ַמלכותֹוְל
Après la pose on a l’habitude d’ajouter cette belle formule du prophète Oshéa :

ְְו ֵא ַרש ִתיךְ ְ ִלי.יך ְ ִלי ְב ֶצ ֶֽדק ְוב ִמש ָןט ְוב ֶח ֶֽסד ְוב ַר ֲח ִמים
ְ ְו ֵא ַרש ִת,עֹולם
ָ יך ְ ִלי ְל
ְ ו ֵא ַרש ִת
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.תְ ֶאתְי ְָי
ְ ָד ַֽע
ַ ְוי,ֶב ֱאמונָה
Bénédiction sur la Tora, elle se fait avant l’étude quotidienne :

ְ ְו ִצוָֽנו ְ ַלעֲסֹוק ְב ִדב ֵרי,ֹותיו
ָ  ְ ֲא ֶשר ְ ִקד ָשֽנו ְב ִמצ,עֹולם
ָ ַאתה ְי ְָי ְ ֱאל ֵֹהֽינו ְ ֶמ ֶֽל ְך ְ ָה
ָ ְ רוך
ְ ָב
.תֹורה
ָ
ְְונִ היֶה ְ ֲא ַנֽחנו,תֹורת ְָך ְב ִפֽינו ְוב ִפי ְ ַעלךְָ ְ ֵבית ְיִ ש ָר ֵאל
ָ ְ ֲרב ְנָא ְי ְָי ְ ֱאל ֵֹהֽינו ְ ֶאת ְ ִדב ֵרי
ֶ ו ַהע
ְְְ ָברוך.תֹור ֶתֽךְְָ ִלש ָמה
ָ ְֺכֽנו ְיֹוד ֵעי ְש ֶמֽךְְָולֹומ ֵדי
ָ ו ֶצ ֱא ָצ ֵאֽינו ְו ֶצ ֱא ָצ ֵאיְ ַעל ְָךְ ֵביתְיִ ש ָר ֵאלְך
.תֹורהְל ַעלֹוְיִ ש ָר ֵאל
ָ ְְ ַהמ ַל ֵלד,ַאתהְי ְָי
ָ
ְ ְו ָנ ַֽתן ְ ָלֽנו ְ ֶאת, ְ ֲא ֶשר ְ ָב ַֽחר ְ ָבֽנו ְ ִמ ָךל ְ ָה ַע ִלים,עֹולם
ָ ַאתה ְי ְָי ְ ֱאל ֵֹהֽינו ְ ֶמ ֶֽל ְך ְ ָה
ָ ְ רוך
ְ ָב
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.תֹורה
ָ נֹותןְ ַה
ֵ ְ,ַאתהְי ְָי
ָ ְרוך
ְ ְ ָב.תֹורתֹו
ָ
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Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, qui as créé l'homme avec sagesse, as conçu de
nombreux organes, certains ouverts, d'autres fermés. Il est connu et dévoilé devant le Trône de Ta Gloire que si l'un d'entre
les premiers devait s'obstruer ou l'un d'entre les derniers se perforer, il ne serait plus possible de subsister et de se tenir
devant Toi. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui de façon prodigieuse, octroies la santé à tout être de chair.
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Alors, Je te fiancerai à Moi pour l'éternité ; tu seras Ma fiancée par la droiture et la justice, par la tendresse et
la bienveillance ; Je te fiancerai à Moi en toute loyauté, et alors tu connaîtras l'Éternel (Osée 2,21).
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Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui nous as sanctifiés par Tes
commandements, et nous a ordonné de nous consacrer à l'étude de la Tora. Que les enseignements de Ta Loi
nous soient à jamais agréables à dire, pour nous, pour Ton peuple, maison d'Israël. Puissions-nous, nous et nos
descendants, les descendants de nos descendants, et tous les descendants de Ton peuple, maison d'Israël,
reconnaître Ton Nom et étudier Tes enseignements, avec une intention pure. Tu es source de bénédiction,
Éternel, Toi qui enseignes la Tora à Ton peuple Israël. Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain
du monde, Toi qui nous as désignés d’entre tous les peuples pour nous confier Ta Tora. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui donnes la Tora.
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Exemple de textes d’étude (tout autre texte biblique et talmudique peut faire l’affaire) :

.ָשםְלךְְָ ָשלֹום
ֵ ְיִ ָשאְי ָיְְ ָןנָיוְ ֵא ֶלֽיךְְָוי.ֽי
ְָ יח ֶם
ֺ ִֽיךְו
ְָ ָארְי ְָיְ ָןנָיוְ ֵא ֶל
ֵ ְי.ֽך
ְָ י ָב ֶרכ ְָךְי ְָיְויִ שמ ֶר
ְךורים ְו ָה ַראיֹון ְוג ִמילותְ ֲח ָס ִדים ְו ַתלמוד
ִ ְ ַה ֵןָאה ְו ַה ִב:ֵאֽכוְד ָב ִריםְ ֶש ֵאיןְ ָל ֶהםְ ִשעור
.תֹורה
ָ
ְְו ֵאֽכו,עֹולםְ ַה ָבא
ָ עֹולםְ ַה ְֶזהְו ַה ֶס ֶֽרןְ ַק ֶט ֶֽמתְלֹוְ ָל
ָ יהםְ ָב
ֶ רֹות
ֵ אֹוכלְ ֵן
ֵ ְָאדם
ָ ֵאֽכוְד ָב ִריםְ ֶש
ְ, ְו ַהש ָך ַמת ְ ֵבית ְ ַה ִלד ָרש ְ ַש ֲח ִרית ְו ַער ִבית, ְוג ִמילות ְ ֲח ָס ִדים,ָאם
ֵ  ְ ִךבוד ְָאב ְו:ֵהן
ְַה ָבַאת
ֲ ְו,ְו ִעיון ְת ִפ ָכה,ְול ָויַת ְ ַה ֵלת,ָסת ְ ַך ָכה
ַ ְו ַהכנ,חֹולים
ִ ְ ובסור
ִ ְ,ָסת ְאֹור ִחים
ַ ו ַהכנ
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.ֺכם
ָ תֹורהְךנֶֽגֶדְך
ָ ְְו ַתלמוד,ָאדםְ ַל ֲח ֵברֹו
ָ ְָשלֹוםְ ֵבין
Bénédiction sur l’âme :

ְ,ַאתהְנ ַפח ָתהְ ִבי
ָ ְ,ַאתהְי ַצר ָתה
ָ ְ,אתה
ָ ַאתהְב ָר
ָ ְ.הֹורהְ ִהיא
ָ ֽתְ ִביְט
ְָ ָת
ַ ְנ ָש ָמהְ ֶשם,ֱאל ַֹהי
ְ ְ ָךל.ירה ְ ִבי ְ ֶל ָע ִתיד ְ ָלבֹוא
ָ  ְול ַה ֲח ִז,ַאתה ְ ָע ִתיד ְ ִלח ָלה ְ ִמ ֶלֽםִ י
ָ  ְו,ַאתה ְמ ַשל ָרה ְב ִקר ִבי
ָ ו
ְ,ֲשים
ִ ְ ִרבֹוןְ ָךלְ ַה ַלע,בֹותי
ַ ְי ְָיְ ֱאל ַֹהיְוֵאל ֵֹהיְ ֲא,ֽיך
ְָ מֹודהְ ֲאנִ יְל ָפ ֶנ
ֶ ְ,ז ַמןְ ֶש ַהם ָש ָמהְב ִקר ִבי
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.ָריםְ ֵמ ִתים
ִ ְ ַה ַל ֲח ִזירְנ ָשמֹותְ ִלפג,ַאתהְי ְָי
ָ ְרוך
ְ ְ ָב.ֲאדֹוןְ ָךלְ ַהם ָשמֹות
Bénédictions d’éveil, évoquant différents aspect de la prise de conscience du corps :

ְובין
ֵ ְ ָתן ְ ַל ֶשֽכוִ י ְ ִבינָה ְל ַהב ִחין ְ ֵבין ְיֹום
ַ  ְ ֲא ֶשר ְנ,עֹולם
ָ ַאתה ְי ְָי ְ ֱאל ֵֹהֽינו ְ ֶמ ֶֽל ְך ְ ָה
ָ ְ רוך
ְ ָב
.ָלֽי ָלה
.ְ ֶש ָע ַשֽנִ יְב ַצלמֹו,עֹולם
ָ ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה
ָ ְרוך
ְ ָב
.ְ ֶש ָע ַשֽנִ יְיִ ש ָר ֵאל,עֹולם
ָ ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה
ָ ְרוך
ְ ָב
.ֽחְ ִעו ִרים
ְַ ןֹוק
ֵ ְ,עֹולם
ָ ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה
ָ ְרוך
ְ ָב
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Tora : « Que l'Éternel te bénisse et te protège ! Que l'Éternel fasse rayonner Sa face sur toi et te soit
bienveillant ! Que l'Éternel porte Son regard vers toi et t'accorde la paix ! » (Nombres 6,22-26). « Soyez saints, car Je
suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu » (Lévitique 19,2). Michna : Voici les devoirs à l'accomplissement desquels on
ne saurait assigner de limite : l'angle des champs (dont on laisse la moisson aux pauvres), les offrandes de
prémices, l'offrande de la fête de pèlerinage, la bienfaisance et l'étude de la Tora (Michna, Péa 1:1). Guemara :
Rabbi Yohanan enseigne : Voici six devoirs pour l'accomplissement desquels l'homme récolte les fruits dans ce
monde tandis que le capital lui est réservé pour le monde futur. Ce sont : l'hospitalité, la visite aux malades, le
recueillement dans la prière, la fréquentation assidue des lieux d'étude, l’éducation des enfants au Talmud Tora
et le fait de juger favorablement son prochain. Et selon un autre enseignement, ce sont : le respect des parents,
la bienfaisance, l'œuvre de réconciliation entre l'homme et son prochain, et, comme pendant à tous ces actes,
l'étude de la Tora (Chabbat 127a).
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Mon Dieu, l'âme que Tu as insufflée en moi est pure. C'est Toi qui l'as créée, formée, forgée en moi. C'est Toi
qui la maintiens en moi et c'est Toi qui un jour me la reprendras pour me la restituer au temps à venir. Tant que
mon âme est en moi, je Te suis reconnaissant(e), Éternel, mon Dieu et Dieu de mes pères, Maître du devenir,
Souverain de toutes les âmes. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui restitues l'âme aux dépouilles
mortelles.
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ֺלים.
עֹולםַ ְ,מל ִבישְ ֲער ִ
ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה ָ
רוךְ ָ
ָב ְ
סורים.
עֹולםַ ְ,מ ִתירְ ֲא ִ
ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה ָ
רוךְ ָ
ָב ְ
פופים.
זֹוקףְך ִ
עֹולםֵ ְ,
ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה ָ
רוךְ ָ
ָב ְ
רֹוקעְ ָה ָֽא ֶרץְ ַעלְ ַה ָלֽיִ ם.
עֹולםַ ְ,
ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה ָ
רוךְ ָ
ָב ְ
עֹולםֶ ְ,ש ָע ָֽשהְ ִליְ ָךלְ ָצר ִךי.
ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה ָ
רוךְ ָ
ָב ְ
ָֽבר.
ֲדיְג ֶ
עֹולםַ ְ,ה ֵל ִכיןְ ִמצע ֵ
ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה ָ
רוךְ ָ
ָב ְ
בורה.
עֹולםְ,אֹוזֵרְיִ ש ָר ֵאלְ ִבג ָ
ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה ָ
רוךְ ָ
ָב ְ
ָארה.
עֹוטרְיִ ש ָר ֵאלְב ִתפ ָ
עֹולםֵ ְ,
ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה ָ
רוךְ ָ
בְָ ְ
ָעףְךֹֽחְַ.
םֹותןְ ַלט ֵ
עֹולםַ ְ,ה ֵ
ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה ָ
רוךְ ָ
ָב ְ
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נומהְ ֵמ ַעפ ַע ָןי.
ֲבירְ ֵשנָהְ ֵמ ֵעינָיְות ָ
עֹולםַ ְ,ה ַלע ִ
ַאתהְי ְָיְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ֶמ ֶֽל ְךְ ָה ָ
רוךְ ָ
ָב ְ

B - Psouké dezimra :
Il s’agit de différents textes bibliques, psaumes et hymnes, récités traditionnellement comme une
forme de préparation et de méditation spirituelle précédant le cœur de la prière que sont le Shema
accompagné de ses bénédictions puis suivit de la Amida :

עֹושהְ,
אֹומר ְו ֶ
אשיתָ ְ ,ברוךְ ְ ֵ
רוך ְע ֶֹשה ְב ֵר ִ
רוך ְהואָ ְ ,ב ְ
עֹולםָ ְ ,ב ְ
ָאמר ְו ָהיָה ְ ָה ָ
רוך ְ ֶש ַ
ָב ְ
רוך ְמ ַר ֵחם ְ ַעל ְ ַהב ִרטֹותָ ְ,ברוךְ ְמ ַש ֵכםְ
רוך ְמ ַר ֵחם ְ ַעל ְ ָה ָֽא ֶרץָ ְ,ב ְ
רוך ְגֹוזֵר ְומ ַקטֵםָ ְ,ב ְ
ָב ְ
ומ ִנילָ ְ,ברוךְ ְשמֹוָ ְ.ברוךְְ
ןֹודה ְ ַ
ֶֽצחָ ְ,ברוךְ ְ ֶ
רוך ְ ַחי ְ ָל ַעד ְו ַקטָם ְ ָלנ ַ
ירָאיוָ ְ,ב ְ
ָש ָכר ְטֹוב ְ ִל ֵ
עֹולםָ ְ,ה ֵאל ְ ָהָאב ְ ָה ַר ֲח ָמןַ ְ,המ ֺה ָכל ְב ִפי ְ ַעלֹוְ,מ ֺש ָבח ְומפָֹארְ
ַאתה ְי ְָי ְ ֱאל ֵֹהֽינו ְ ֶמ ֶֽל ְך ְ ָה ָ
ָ
ובז ִמירֹותְ,
ירי ְ ָדוִ ד ְ ַעב ֶד ְָךְ .נ ַה ֶכלךְָ ְי ָיְ ְ ֱאל ֵֹהֽינו ְ ִבש ָבחֹות ְ ִ
ֲב ָדיוְ ,וב ִש ֵ
ידיו ְ ַוע ָ
ִבלשֹון ְ ֲח ִס ָ
עֹול ִמיםְ,
ָחידֵ ְ,חיְ ָה ָ
ַדל ְָךְונ ַש ֵב ֲח ְָךְונ ָפ ֶאר ְָךְונַז ִךירְ ִשמ ְָךְ,ונַמ ִליכ ְָךַ ְ,מל ֵךֽנוְ ֱאל ֵֹהֽינוְ,י ִ
ונג ֶ
ַאתהְי ָיְֶ ְ,מ ֶֽלךְְמ ֺה ָכלְ ַב ִתש ָבחֹותְְְ.
רוךְ ָ
ֶמ ֶֽל ְךְמ ֺש ָבחְומפָֹארְ ְֲע ֵדיְ ַעדְשמֹוְ ַהגָדֹולָ ְ.ב ְ
ֲליל ָֹתיוְ.
הֹודֽיעוְ ָב ַע ִליםְע ִ
הֹודוְ ַלי ְָיְ ִקראוְ ִבשמֹוִ ְ,
7

Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui as donné au coq le discernement
pour distinguer entre le jour et la nuit.
… qui m'as fait/e à Son image.
… qui m'as fait/e membre du peuple d'Israël.
… qui rends la vue aux aveugles.
… qui habilles ceux qui sont dénudés.
… qui délies les captifs.
… qui redresses ceux qui sont courbés.
… qui étends la terre sur les eaux.
… qui pourvois à tous mes besoins.
… qui affermis les pas de l'homme.
… qui ceins le peuple d'Israël de puissance.
… qui couronnes le peuple d'Israël de magnificence.
… qui redonnes force à l'homme fatigué.
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ִשֽירוְלֹוְ,זַלרוְלֹוִ ְ,שֽיחוְב ָכלְנִ פלא ָֹתיוְ.
ִהת ַהללוְב ֵשםְ ָקדשֹוְ,יִ ש ַמחְ ֵלבְמ ַבק ֵשיְי ְָיְ.
ִדרשוְי ְָיְועֺזֹוַ ְ,בסשוְ ָפנָיוְ ָת ִמידְ.
ומשן ֵטיְ ִפֽיהוְ.
ִזכרוְנִ פלא ָֹתיוְ ֲא ֶשרְ ָע ָשהְ,מֹפ ָתיוְ ִ

ָאמןְ,ו ַה ֵכלְ ַלי ְָיְ.
עֹולםַ ְ,וטֹאמרוְ ָכלְ ָה ָעםֵ ְ,
עֹולםְו ַעדְ ָה ָ
רוךְי ְָיְ ֱאל ֵֹהיְיִ ש ָר ֵאלְ ִמןְ ָה ָ
ָב ְ

עֹולםְ.
ֽךְ,ור ֵעםְונַש ֵאםְ ַעדְ ָה ָ
ַח ָל ֶת ְָ
וב ֵר ְךְ ֶאתְנ ֲ
ֽךָ ְ,
ֽיעהְ ֶאתְ ַע ֶל ְָ
הֹוש ָ
ִ
ַאנִ י ְב ַחסדךְָ ְ ָב ַטֽח ִתיָ ְ ,יגֵל ְ ִל ִביְ
ַאש ֵרי ְ ָה ָעם ְ ֶש ָך ָֽכה ְכֹוְַ ,אש ֵרי ְ ָה ָעם ְ ֶשי ְָי ְ ֱאל ָֹהיוְ .ו ֲ
ָמלְ ָע ָליְ.
ֽירהְ ַלי ְָיִ ְ,ךיְג ַ
ָאש ָ
ֽךִ ְ,
ישוע ֶת ְָ
ִב ָ
יִ שמחו ְ ַה ָש ַמֽיִ ם ְו ָתגֵל ְ ָה ָֽא ֶרץְ ,ויֹאמרו ְ ַבגֹויִ םְ ,י ְָי ְ ָמ ָלךְְ .י ָיְ ְ ֶמ ֶֽלךְְ ,י ָיְ ְ ָמ ָלךְְ ,י ְָי ְיִ מלֹךְְ
ָעדְ.
לע ָֹלםְו ֶ
ָעיר ְ ָךל ְ ֲח ָמתֹוְ .י ְָיְ
והוא ְ ַרחום ְי ַכ ֵןר ְ ָעֹון ְולֹא ְיַש ִחיתְ ,ו ִהר ָבה ְל ָה ִשיב ְַאןֹוְ ,ולֹא ְי ִ
ֽיעהַ ְ,ה ֶל ֶֽל ְךְ ַי ֲענֵֽנוְביֹוםְ ָקר ֵאֽנוְ.
הֹוש ָ
ִ
)Psaume 145 (on pourrait faire un autre choix de psaume selon l’inspiration

וך ְ ֶמ ָֽלהְַ .אש ֵרי ְ ָה ָעם ְ ֶש ָך ָֽכה ְכֹוְַ ,אש ֵרי ְ ָה ָעם ְ ֶשי ְָיְ
ֽךְ ,עֹוד ְי ַהל ֽל ְָ
ית ְָ
ַאש ֵרי ְיֹוש ֵבי ְ ֵב ֶ
ֱאל ָֹהיוְ.
ת ִה ָכהְל ָדוִ דְ,
ָעדְ.
עֹולםְו ֶ
ַא ָבר ָכהְ ִשמ ְָךְל ָ
לֹוהיְ ַה ֶל ֶֽל ְךְ,ו ֲ
רֹוממ ְָךְ ֱא ַ
ֲא ִ
ָעדְ.
עֹולםְו ֶ
ַא ַהל ָלהְ ִשמ ְָךְל ָ
ֽיְ,ו ֲ
ְב ָכלְיֹוםְ ֲא ָבר ֶכ ְָ
ֺכתֹוְ ֵאיןְ ֵח ֶֽקרְ.
ָגדֹולְי ְָיְומ ֺה ָכלְמאֹדְ,ו ִלגד ָ
ֽיךְי ִַגֽידוְ.
ֽיךְ,וגבור ֶֹת ְָ
ֲש ְָ
דֹורְלדֹורְי ַש ַבחְ ַמע ֶ
ֽיחהְ.
ָאש ָ
ֽיךְ ִ
ֽךְ,ו ִדב ֵריְנִ פלא ֶֹת ְָ
הֹוד ְָ
ֲה ַדרְךבֹודְ ֶ
ֺכת ְָךְ ֲא ַסן ֶרֽםָהְ.
ֹאמֽרוְ,וגד ָ
ֽיךְי ֵ
אֹות ְָ
ֶועֱזוזְנֹור ֶ
ַבֽיעוְ,ו ִצד ָקת ְָךְי ַרםֵֽנוְ.
זֶֽ ֶכרְ ַרבְטוב ְָךְי ִ
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ַאןֽיִ םְוג ָדלְ ָח ֶֽסדְ.
ַחםוןְו ַרחוםְי ְָיֶ ְ,א ֶֽר ְךְ ַ
ֲשיוְ.
טֹובְי ְָיְ ַלךֹלְ,ו ַר ֲח ָמיוְ ַעלְ ָךלְ ַמע ָ
וכהְ.
ֽיךְי ָבר ֽכ ָ
יד ְָ
ַח ִס ֶ
ֽיךְ,ו ֲ
ֲש ְָ
וךְי ְָיְ ָךלְ ַמע ֶ
ֹוד ְָ
י ֽ
בורת ְָךְי ַד ֵבֽרוְ.
ֹאמֽרוְ,וג ָ
ְכבֹודְ ַמלכות ְָךְי ֵ
ָאדםְגבור ָֹתיוְ,וכבֹודְ ֲה ַדרְ ַמלכותֹוְ.
ֽיעְ ִלבנֵיְ ָה ָ
הֹוד ְַ
ְל ִ
וממ ַשלת ְָךְב ָכלְדֹרְ ָודֹרְ.
עֹול ִמיםֶ ְ,
ַמלכות ְָךְ ַמלכותְ ָךלְ ָ
פופיםְ.
זֹוקףְל ָכלְ ַהך ִ
ֹומ ְךְי ְָיְל ָכלְ ַהםֹפ ִליםְ,ו ֵ
ס ֵ
נֹותןְ ָל ֶהםְ ֶאתְָאכ ָלםְב ִעתֹוְ.
ַאתהְ ֵ
ֽיךְי ַש ֵבֽרוְ,ו ָ
ֵעֽינֵיְכֹלְ ֵא ֶל ְָ
ֽיעְל ָכלְ ַחיְ ָרצֹוןְ.
ומש ִב ְַ
ֽךַ ְ,
ָד ְָ
ֽחְ ֶאתְי ֶ
ֹות ְַ
נ ֵ
ֲשיוְ.
ַצ ִדיקְי ְָיְב ָכלְד ָר ָכיוְ,ו ָח ִסידְב ָכלְ ַמע ָ
ָקרֹובְי ְָיְל ָכלְקֹרָאיוְ,לכֹלְ ֲא ֶשרְיִ ק ָר ֺאֽהוְ ֶב ֱא ֶמתְ.
יעםְ.
יֹוש ֵ
ֲשהְ,ו ֶאתְ ַשו ָע ָתםְיִ ש ַמעְו ִ
ְרצֹוןְי ֵרָאיוְ ַיע ֶ
ֹה ָביוְ,ו ֵאתְ ָךלְ ָהר ָש ִעיםְיַש ִמידְ.
ֹומרְי ְָיְ ֶאתְ ָךלְא ֲ
ש ֵ
ַא ַנֽחנו ְנ ָב ֵרךְ ְיָהֵ ְ,מ ַע ָתהְ
ָעדְ.ו ֲ
עֹולם ְו ֶ
יב ֵר ְך ְ ָךל ְ ָב ָשר ְ ֵשם ְ ָקדשֹו ְל ָ
ְת ִה ַכת ְי ְָי ְי ַד ֶבר ְ ִןיְ,וִ ָ
עֹולםַ ְ,הללויָה.
ו ַעדְ ָ
Conclusion des Psouké dezimra :

ָאהְ,
וב ָֽא ֶרץִ ְ .ךי ְלךְָ ְנ ֶ
יִ ש ַת ַבח ְ ִשמ ְָך ְ ָל ַעד ְ ַמל ֵךֽנוָ ְ,ה ֵאל ְ ַה ֶל ֶֽל ְך ְ ַהגָדֹול ְו ַה ָסדֹוש ְ ַב ָש ַמֽיִ ם ְ ָ
ֺכהְ
ֶֽצחְ ,גד ָ
וממ ָש ָלהְ ,נ ַ
בֹותֽינוִ ְ ,שיר ְוש ָב ָחהַ ְ ,ה ֵכל ְו ִזמ ָרהְ ,עֹז ְ ֶ
י ְָי ְ ֱאל ֵֹהֽינו ְוֵאל ֵֹהי ְ ֲא ֵ
עֹולםְ.
הֹודאֹותְ ֵמ ַע ָתהְו ַעדְ ָ
ומלכותְ.ב ָרכֹותְו ָ
ֺשהְ ַ
בורהְ,ת ִה ָכהְו ִתפ ֶא ֶֽרתְ,קד ָ
וג ָ
בֹוחרְ
הֹודאֹותֲ ְ ,אדֹון ְ ַהםִ פ ָלאֹותַ ְ ,ה ֵ
ַאתה ְי ְָיֵ ְ ,אל ְ ֶמ ֶֽל ְך ְגָדֹול ְ ַב ִתש ָבחֹותֵ ְ ,אל ְ ַה ָ
רוך ְ ָ
ָב ְ
עֹול ִמים.
יריְ ִזמ ָרהֶ ְ,מ ֶֽל ְךֵ ְ,אלֵ ְ,חיְ ָה ָ
ב ִש ֵ

C - Shéma Israël et ses bénédictions
Il s’agit d’une profession de foi israélite développant un thème messianique.
Première bénédiction avant le Shéma Israël :
Cette bénédiction loue le Dieu de la nature, le créateur de toute chose et notamment de la lumière.
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ּובֹורא ֶאת
ֹשה ָשלֹום ֵ
ֽש ְך ,ע ֶ
ּובֹורא חֹ ֶ
יֹוצר אֹור ֵ
עֹולםֵ ,
ַאתה ְי ָיֱ ,אל ֵֹהֽינּו ֶמ ֶֽל ְך ָה ָ
רּוך ָ
ָב ְ
ַהכֹל.
ֲשה
ּובטּובֹו ְמ ַח ֵדש ְב ָכל יֹום ָת ִמיד ַמע ֵ
ֽיה ְב ַר ֲח ִמיםְ ,
ַה ֵם ִאיר ָל ֽא ֶרץ ו ְַל ָד ִרים ָע ֶל ָ
8
אשית.
ְב ֵר ִ
ֽיתָ ְ,מלָאהְ ָה ָֽא ֶרץְ ִקנ ָי ֶנֽךְִָ ְ.תת ָב ַרךְְי ָיְְ ֱאל ֵֹהֽינוְ ַעלְ
ֺכםְב ָחכ ָמהְ ָע ִש ְָ
ֽיךְי ְָיְ,ך ָ
ֲש ְָ
ָמהְ ַרבוְ ַמע ֶ
ֽיתְי ָפ ֲא ֽרוךְְָ ֶמ ָֽלה.
ֹוריְאֹורְ ֶש ָע ִש ְָ
ֽיךְ,ו ַעלְמ ֽא ֵ
ָד ְָ
ֲשהְי ֶ
ֶש ַֽבחְ ַמע ֵ
דֹושיםְ,
בֹוראְק ִ
ֹא ֵלֽנוְ ֵ
צורֽנוְ ַמל ֵךֽנוְוג ֲ
ִתת ָב ַר ְךְ ֵ
יהםְעֹלְ ַמלכותְ ָש ַמֽיִ םְזֶהְ ִמזֶהְ,ונֹותנִ יםְרשותְזֶהְ ָלזֶהְ,ל ַהק ִדישְ
ֲל ֶ
ֺכםְמ ַקב ִליםְע ֵ
וכ ָ
ֺכם ְך ֶא ָחד ְעֹונִ ים ְואֹומ ִריםְ
ֺשה ְך ָ
ימהְ ,קד ָ
ובנ ִע ָ
רורה ְ ִ
וחְ ,ב ָש ָפה ְב ָ
ליֹוצ ָרם ְב ַנ ַֽחת ְ ֽר ְַ
ביִ רָאה:
ָקדֹושָ ְ,קדֹושָ ְ,קדֹושְ,י ְָיְצ ָבאֹותְ,מלֹאְ ָכלְ ָה ָֽא ֶרץְךבֹודֹו.
ֺל ָתם ְמ ַשב ִחיםְ
ֺלת ְש ָר ִפיםְ ,לע ָ
אֹופםִ ים ְו ַחטֹות ְ ַהסֹ ֶֽדש ְב ַר ַֽעש ְגָדֹול ְ ִמתנַש ִאים ְלע ַ
ו ָה ַ
ואֹומ ִרים:
רוךְךבֹודְי ְָיְ ִמלקֹומֹו.
ָב ְ
ֹאמֽרו ְו ִתש ָבחֹות ְיַש ִמֽיעוִ ְ,ךיְ
רוך ְנ ִעימֹות ְיִ ֵתֽנוְ,ל ֶמ ֶֽל ְך ְ ֵאל ְ ַחי ְו ַקטָם ְז ִמרֹות ְי ֵ
ל ֵאל ְ ָב ְ
זֹורֽעְַ ְצ ָדקֹותַ ְ ,מצ ִמֽיחְְַ
ןֹועל ְגבורֹותְ ,ע ֶֹשה ְ ֲח ָדשֹותַ ְ ,ב ַֽעל ְ ִמל ָחמֹותֵ ְ ,
הוא ְל ַבדֹו ְ ֵ
נֹורא ְת ִהכֹותֲ ְ ,אדֹון ְ ַהםִ פ ָלאֹותַ ְ ,המ ַח ֵדש ְבטובֹו ְב ָכל ְיֹוםְ
בֹורא ְרפואֹותָ ְ ,
ישועֹותֵ ְ ,
אשיתְ.
ֲשהְב ֵר ִ
מידְ ַמע ֵ
ָת ְִ
עֹולם ַח ְסדֹו .אֹור ָח ָדש ַעל ִציֹון ָת ִאיר ,ו ְִנ ְז ֶכה
אֹורים ְגד ִֹליםִ ,כי ְל ָ
ֹשה ִ
ָכאמּורְ ,לע ֵ
ֺלֽנּו ְמ ֵה ָרה ְלאֹורֹו.
כָ
יֹוצר ַה ְםאֹורֹות.
ַאתה ְי ָיֵ ,
רּוך ָ
ָב ְ
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Deuxième bénédiction avant la lecture du Shéma Israël : Cette bénédiction met l’accent sur le
rapport privilégié qui se tisse entre Israël et Dieu du fait du don de la Tora.

8

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui formes la lumière et crées
l'obscurité, instaures la paix et produis toute la réalité. Celui qui éclaire avec sollicitude la terre et tous ceux qui
l'habitent, renouvelle dans Sa bonté, sans cesse et chaque jour, l'œuvre de la Création.
9

Ainsi qu'il est dit : « Rendez hommage à l'Éternel, à Celui qui a créé les grands luminaires, car Sa générosité
n'a pas de terme ». Fais briller une nouvelle lumière sur Sion, et puissions-nous tous jouir bientôt de son éclat.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui formes les luminaires.
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.ית ָרה ָח ַמ ְֽל ָת ָע ֵלֽינּו
ֵ דֹולה ִו
ָ  ֶח ְמ ָלה ְג, ְי ָי ֱאל ֵֹהֽינּו,ַאה ָבה ַר ָבה ֲא ַה ְב ָתֽנּו
ֲ
ְ,ְַ ְ ִלשמֹֽע, ְו ֵתן ְב ִל ֵבֽנו ְל ָה ִבין ְול ַהש ִךיל, ְ ַר ֵחם ְ ָע ֵלֽינו, ְ ַהמ ַר ֵחם, ְ ָהָאב ְ ָה ַר ֲח ָמן,ָאבֽינו
ִ
ְ.ַאה ָבה
ֲ תֹור ֶתֽךְְָב
ָ ְְ ִלשמֹרְו ַלעֲשֹותְול ַקטֵםְ ֶאתְ ָךלְ ִדב ֵריְ ַתלמוד,ִללמֹדְול ַל ֵלד
ְןֹועל
ֵ ְ  ְ ִךי ְ ֵאל,יכֽנו ְקֹומ ִמטות ְלַאר ֵצֽנו
ֵ תֹול
ִ  ְו,יאֽנו ְל ָשלֹום ְ ֵמַאר ַבע ְ ַךנפֹות ְ ָה ָֽא ֶרץ
ֵ ַה ִב
ֲו
.תְ ִמ ָךלְ ַעםְו ָלשֹון
ְָ ובֽנוְ ָב ַחֽר
ָ ְ,ישועֹותְ ָֽא ָתה
ְ.ַאה ָבה
ֲ ַחדךְְָב
ֶ ְלהֹודֹותְל ְָךְולי,ו ֵק ַרב ָתֽנוְל ִשמ ְָךְ ַהגָדֹולְ ֶס ָֽלהְ ֶב ֱא ֶמת
10

.ַאה ָבה
ֲ בֹוחר ְב ַעםֹו ִי ְש ָר ֵאל ְב
ֵ  ַה,ַאתה ְי ָי
ָ רּוך
ְ ָב

Lecture du Shéma : (principale profession de foi du judaïsme)
Si on est seul on ajoute :מן
ָ ֶא
ֱ ֵאלְ ֶמ ֶֽלךְְנ

ְ

(On ferme les yeux avec la main droite pour réciter la première phrase solennelle en se concentrant)

. ְי ָי ֶא ָחד, ְי ָי ֱאל ֵֹהֽינּו,ְש ַמע ִי ְש ָר ֵאל
.ָעד
ֶ עֹולםְו
ָ ָברוךְְ ֵשםְךבֹודְ ַמלכותֹוְל
1er paragraphe : amour pour Dieu et pour la Tora

ְהיּו
ָ  ו.ּוב ָכל ְמא ֶֹד ָֽך
ְ ,ַפ ְש ָך
ְ ּוב ָכל נ
ְ , ְב ָכל ְל ָב ְב ָך,ֽיך
ָ ְאה ְב ָת ֵאת יְ ָי ֱאל ֶֹה
ַ ו
,ֶֽיך
ָ ְשמַנְ ָתם ְל ָבנ
ִ  ו. ַעל ְל ָב ֶב ָֽך, ֲא ֶשר אנ ִֹכי ְמ ַצּו ְָך ַהיֹום,ַה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶֽלה
ּוק ַש ְר ָתם
ְ .קּומ ָֽך
ֶ ּוב
ְ ,ּוב ָש ְכ ְב ָך
ְ ,ּוב ֶל ְכ ְת ָך ַב ֶד ֶֽר ְך
ְ ,ית ָֽך
ֶ  ְב ִש ְב ְת ָך ְב ֵב,ְו ִד ַב ְר ָת ָבם
ית ָֽך
ֶ ּוכ ַת ְב ָתם ַעל ְמזֺזֹות ֵב
ְ .ֶֽיך
ָ ְהיּו ְלט ָֹטפֹת ֵבין ֵעינ
ָ  ו,ָד ָֽך
ֶ ְלאֹות ַעל י
11
.ֽיך
ָ ּוב ְש ָע ֶר
ִ
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Tu as manifesté envers nous un grand amour, c'est avec une tendresse particulière que Tu T'es penché sur
nous. Notre Père, Toi qui es clément et compatissant, accorde-nous Ta sollicitude. Éveille en notre cœur
l'intelligence, le discernement, la compréhension, l'écoute pour mieux apprendre et transmettre, observer et
accomplir avec amour tous les enseignements que délivre l'étude de Ta loi. Ramène-nous en paix des quatre
coins de la terre et rétablis-nous, dans la dignité, au sein de notre terre d'origine car c'est Toi qui agis pour la
délivrance et c'est nous que Tu as désignés d'entre tout peuple et d’entre toute civilisation. Tu nous as
rapprochés véritablement de Ton grand Nom, sélah, pour que nous puissions proclamer Ton Unité avec amour.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui choisis Ton peuple par amour.
11

Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que
Je te prescris aujourd'hui soient gravées en ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras lorsque tu
demeureras chez toi comme lorsque tu seras en chemin, à ton coucher comme à ton lever. Tu les attacheras

9
2e paragraphe: responsabilité collective

ַאה ָבה ְ ֶאתְ
ֹותיֲ ְ,א ֶשרְ|ְָאנ ִֹכי ְמ ַצוֶהְ|ְ ֶאת ֶכם ְ ַהטֹוםְ,ל ֲ
ֽע ְ ִתשמעו ְ ֶאל ְ ִמצ ַ
ו ָהיָה ְ ִאם ְ ָשמֹ ְַ
יֹורהְ
ָת ִתיְמ ַטרְ|ְַארצ ֶכםְב ִעתֹוֶ ְ,
יכםְול ָעבדֹוְ,ב ָכלְ|ְל ַבב ֶכםְוב ָכלְנַפש ֶכםְ.ונ ַ
י ְָיְ|ְ ֱאל ֵֹה ֶ
ָאכלתְְָ
ֽךְ ,ו ַ
ָת ִתיְ| ְ ֵע ֶֽשבְ| ְב ָשדךְָ ְ ִלב ֶהמ ֶת ְָ
ֽךְ .ונ ַ
ֶֽך ְו ִתירֹש ְָך ְויִ צ ָה ֶר ְָ
ת ְד ָגנ ְָ
ָאספ ְָ
ומלקֹושְ ,ו ַ
ַ
ֲבד ֶתםְ| ְ ֱאל ִֹהיםְ| ְ ֲא ֵח ִריםְ
תִ ְ .ה ָשמרו ְ ָל ֶכם ְ ֶןן ְיִ פ ֶתה ְל ַבב ֶכםְ ,ו ַסר ֶתם ְ ַוע ַ
ו ָש ָבֽע ְָ
יתם ְ ָל ֶהםְ .ו ָח ָרהְ| ְַאף ְי ְָי ְ ָב ֶכםְ ,ו ָע ַצרְ| ְ ֶאת ְ ַה ָש ַמֽיִ ם ְולֹא ְיִ היֶה ְ ָמ ָטרְ,
ו ִהש ַת ֲחוִ ֶ
ַא ַבד ֶתםְ|ְמ ֵה ָרה ְ ֵמ ַעל ְ ָה ָֽא ֶרץ ְ ַהח ָֹבהְ|ְ ֲא ֶשרְ|ְי ְָי ְנ ֵֹתןְ
בולהְ,ו ֲ
ו ָה ֲא ָד ָמה ְלֹא ְ ִת ֵתן ְ ֶאת ְי ָ
ָל ֶכםְ .ו ַשמ ֶתםְ|ְ ֶאת ְד ָב ַריְ| ְ ֵא ֶֽכה ְ ַעלְ|ְל ַבב ֶכם ְו ַעל ְנַפש ֶכםְ ,וק ַשר ֶתםְ|ְא ָֹתם ְלאֹותְ|ְ
ֵיכם ְל ַד ֵבר ְ ָבםְ,
ֵיכםְ .ו ִל ַלד ֶתםְ| ְא ָֹתםְ| ְ ֶאת ְבנ ֶ
טֹוטפֹת ְ ֵביןְ| ְ ֵעינ ֶ
ַעל ְיֶד ֶכםְ ,ו ָהיו ְל ָ
יתֽךְְָ
קומֽךְְָ .וכ ַתב ָתםְ| ְ ַעל ְמזוזֹות ְ ֵב ֶ
ֽךְ ,וב ֶלכת ְָך ְ ַב ֶד ֶֽר ְךְ ,וב ָשכב ְָךְ ,וב ֶ
ית ְָ
ב ִשבת ְָך ְב ֵב ֶ
יכםְ
ֵיכםְ|ְ ַעלְ ָה ֲא ָד ָמהְ|ְ ֲא ֶשרְנִ ש ַבעְ|ְי ָיְְ ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ימיְבנ ֶ
יכםְוִ ֵ
ֽיךְ.ל ַמ ַֽעןְ|ְיִ רבוְ|ְי ֵמ ֶ
ובש ָע ֶר ְָ
ִ
ימיְ ַה ָש ַמֽיִ םְ|ְ ַעלְ ָה ָֽא ֶרץ.
ָל ֵתתְ ָל ֶהםִ ְ,ך ֵ
3e paragraphe : la sainteté par la discipline des mitsvot

ָאמרתְָ ְ ֲא ֵל ֶהםְ ,ו ָעשו ְ ָל ֶהםְ
ֽאמרְ| ְי ְָיְ| ְ ֶאל ְמ ֶֹשה ְ ֵכאמֹרַ ְ .ד ֵברְ| ְ ֶאל ְבנֵיְ| ְיִ ש ָר ֵאל ְו ַ
ַוטֹ ֶ
יצת ְ ַה ָךנָף ְן ִתיל ְת ֵכ ֶֽלתְ .ו ָהיָה ְ ָל ֶכםְ
יהם ְלדֹר ָֹתםְ ,ונָתנוְ| ְ ַעל ְ ִצ ִ
יצת ְ ַעל ְ ַךנ ֵפי ְ ִבג ֵד ֶ
ִצ ִ
יתםְ|ְא ָֹתםְ,ולֹא ְ ָת ֽתורוְ|ְ
ֲש ֶ
יתםְ|ְאֹתֹו ְוז ַכר ֶתםְ|ְ ֶאת ְ ָךל ְ ִמצֹותְ|ְי ָיְַ ְ,וע ִ
יצתְ,ור ִא ֶ
ל ִצ ִ
יתםְ|ְ
ֲש ֶ
יהםְ.ל ַמ ַֽען ְ ִתזךרו ְ ַוע ִ
ַאח ֵר ֶ
ַאתם ְזֹנִ יםְ|ְ ֲ
ֵיכםֲ ְ,א ֶשר ְ ֶ
ַאח ֵריְ|ְ ֵעינ ֶ
ַאח ֵרי ְל ַבב ֶכם ְו ֲ
ֲ
ֽאתי |
הֹוצ ִ
יכםֲ ,א ֶשר ֵ
יכםֲ .א ִני ְי ָי | ֱאל ֵֹה ֶ
יתם ְקד ִֹשים ְ ֵלאל ֵֹה ֶ
ֹותיְ ,וִ היִ ֶ
ֶאת ְ ָךל ְ ִמ ְצ ָ
יכם.
ֶא ְת ֶכם | ֵמ ֶא ֶֽרץ ִמ ְצ ַר ִֽיםִ ,ל ְהיֹות ָל ֶכם ֵלאל ִֹהיםֲ ,א ִני | ְי ָי | ֱאל ֵֹה ֶ
Bénédiction succédant à la lecture du Shéma Israël : L’accent est mis sur l’éternité de la vérité et du
lien entre Israël et Dieu et parle de l’espoir d’une rédemption future.

ְַאדיר,
ְנֹורא ו ִ
ָעים ,ו ָ
ֶח ָמד וְ נ ִ
ֶא ָמן ,וְאהּוב ְו ָח ִביבְ ,ונ ְ
ָשר ְונ ֱ
ְקיָםְ ,וי ָ
ַסיבְ ,ונָכֹון ו ַ
ֱא ֶמת ְוי ִ
ָעד.
עֹולם ו ֶ
ָפה ַה ָד ָבר ַהזֶה ָע ֵלֽינּו ְל ָ
ּומ ֺק ָבל ,וְטֹוב וְ י ֶ
ּומ ֺת ָען ְ
ְ
ומֹושֽיעְְַ.
גֹואלְ ִ
ומ ַבל ָע ֶדֽיךְְָ ֵאיןְ ָלֽנוְ ֶמ ֶֽלךְְ ֵ
ַאחרֹוןִ ְ,
ַאתהְהואְ ֲ
ַאתהְהואְ ִראשֹוןְו ָ
ֱא ֶמתָ ְ,
הוביםְ
יתֽנוַ ְ .על ְזֹאת ְ ִשבחו ְ ֲא ִ
ֲב ִדים ְן ִד ָ
ומ ֵבית ְע ָ
ִמ ִלצ ַרֽיִ ם ְגַאל ָתֽנוְ ,י ְָי ְ ֱאל ֵֹהֽינוִ ְ ,
הֹודאֹותְ,ל ֶמ ֶֽלךְְ ֵאלְ ַחיְ
ידיםְז ִמרֹותְ ִשירֹותְו ִתש ָבחֹותְ,ב ָרכֹותְו ָ
ורֹוממוְ ֵאלְ,ונָתנוְי ִד ִ
יריםְ,
מֹוציא ְ ֲא ִס ִ
ומג ִבֽיהְַ ְש ָפ ִליםִ ְ ,
ֵאיםַ ְ ,
נֹוראַ ְ ,מש ִןיל ְג ִ
ו ַקטָםָ ְ ,רם ְונִ ָשאְ ,גָדֹול ְו ָ
ופֹודהְ ֲענָוִ יםְ,ועֹוזֵרְ ַד ִכיםְ,ועֹונֶהְל ַעלֹוְב ֵעתְ ַשו ָעםְ ֵא ָליו.
ֶ
ירה ְב ִשמ ָחהְ
רוך ְהוא ְומב ָֹר ְךְ .מ ֶֹשה ְובנֵי ְיִ ש ָר ֵאל ְלךְָ ְ ָענו ְ ִש ָ
ת ִהכֹות ְל ֵאל ְ ֶעליֹוןָ ְ ,ב ְ
ֺכם:
ַר ָבהְ,וָאמרוְכ ָ
comme signe sur ton bras ; elles seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les linteaux de ta
maison et sur tes portes. (Deutéronome 6,4-9).

10

ְ.ְעֹ ֵֽשהְ ֶפ ֶֽלא,נֹוראְת ִהכֹת
ָ ְ,ְ ִמיְ ָךמֹ ָֽכהְנֶא ָדרְ ַבסֹ ֶֽדש,ִמיְ ָכמֹ ָֽכהְ ָב ֵא ִלםְי ְָי
:ֺכםְהֹודוְו ִהמ ִלֽיכוְוָאמרו
ָ ְ ַי ַֽחדְך,אוליםְל ִשמ ְָךְ ַעלְש ַפתְ ַהטָם
ִ ירהְ ֲח ָד ָשהְ ִשבחוְג
ָ ִש
.ָעד
ֶ עֹולםְו
ָ ֹךְל
ְ י ְָיְיִ מל
ֹא ֵלֽנּו ְי ָי ְצ ָבאֹות
ֲ  ג.הּודה ו ְִי ְש ָר ֵאל
ָ ּופ ֵדה ִכ ְנ ֺא ֶמ ָֽך ְי
ְ ,ּומה ְב ֶע ְז ַרת ִי ְש ָר ֵאל
ָ  ֽק,צּור ִי ְש ָר ֵאל
12
.ַאתה ְי ָי גַָאל ִי ְש ָר ֵאל
ָ רּוך
ְ  ָב. ְקדֹוש ִי ְש ָר ֵאל,ְשמֹו

D - Amida
Prière murmurée sur les lèvres de 19 bénédictions qui se fait debout, tourné vers Jérusalem.
Chaque bénédiction représente une étape de la construction d’Israël et du messianisme universel. Dans la
Amida, l’individu exprime ses besoins personnels en se plaçant dans ce processus messianique utopique.
Chacun se pose donc la question de son apport personnel à ce processus repris quotidiennement. La Amida
comporte différentes nuances pour des jours particuliers (entre Rosh Hashana et Kippour, pour Rosh Hodesh,
Pourim, Hanouka, jeûnes…) nous ne les avons pas introduites ici pour ne pas compliquer la lecture du
débutant, celui qui le pourra ira donc se référer à un siddour complet ces jours-là.

On s’avance de trois pas sur la phrase d’introduction et on se tient droit, pieds joints.
13

.ְָופיְי ִַגידְת ִה ָכ ֶתֽך
ִ ְְ ֲאדֹנָיְש ָפ ַתיְ ִתפ ָתח

1. Dieu des patriarches

, וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב, ֱאל ֵֹהי ִי ְצ ָחק,ַאב ָר ָהם
ְ  ֱאל ֵֹהי,בֹותֽינּו
ֵ ַאתה ְי ָי ֱאל ֵֹהֽינּו וֵאל ֵֹהי ֲא
ָ רּוך
ְ ָב
ְזֹוכר
ֵ  ְו, ְוקֹנֵה ְ ַהךֹל,טֹובים
ִ ְ גֹומל ְ ֲח ָס ִדים
ֵ , ֵאל ֶע ְליֹון,מֹורא
ָ ָה ֵאל ַהגָדֹול ַה ִגבֹור וְ ַה
.ּומגֵן
ָ ֽיע
ַ ּומֹוש
ִ
 ֶמ ֶֽל ְך עֹוזֵר.ַאה ָבה
ֲ ְל ַמ ַֽעןְשמֹוְב,ֵיהם
ֶ גֹואלְ ִלבנֵיְבנ
ֵ ְומ ִביא
ֵ ְ,ַחס ֵדיְָאבֹות
.ַאב ָר ָהם
ְ  ָמגֵן,ַאתה ְי ָי
ָ רּוך
ְ ָב
2. Dieu de la vie (immanent)

.ֽיע
ַ הֹוש
ִ  ַרב ְל, ְמ ַחיֵה ֵמ ִתים ַֽא ָתה,עֹולם ֲאדֹנָי
ָ ַאתה ִגבֹור ְל
ָ
(En hivers : .ֶֽשם
ֶ ומֹורידְ ַהג
ִ ְְַ) ַמ ִשיבְ ָה ֽרוח

ְ,חֹולים
ִ ְ רֹופא
ֵ  ְו,סֹומךְ ְנֹופ ִלים
ֵ ְ , ְמ ַחטֵה ְ ֵמ ִתים ְב ַר ֲח ִמים ְ ַר ִבים,מ ַכל ֵךל ְ ַחטִ ים ְב ֶח ֶֽסד
ְ,ְֹומה ְ ָכך
ֶ ומי ְ ֽד
ִ ְ ְ ִמי ְ ָכ ֽמֹוךְָ ְ ַב ַֽעל ְגבורֹות,ישנֵי ְ ָע ָפר
ֵ ְומ ַקטֵם ְ ֱאמונָתֹו ְ ִל,סורים
ִ ומ ִתיר ְ ֲא
ַ
.ַאתה ְל ַה ֲחיֹות ֵמ ִתים
ָ ֶא ָמן
ֱ ְ ְונ.שועה
ָ ֽיחְי
ְַ ומצ ִמ
ַ ְֶמ ֶֽל ְךְ ֵמ ִמיתְומ ַחטֶה
. ְמ ַחיֵה ַה ֵם ִתים,ַאתה ְי ָי
ָ רּוך
ְ ָב
3. Dieu transcendent
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Rocher d'Israël, lève-Toi pour venir au secours d'Israël et rachète donc Juda et Israël comme Tu le déclaras.
Libère-nous, Dieu des armées, Saint d'Israël est Ton Nom. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui as
délivré Israël.
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Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !

11

ַאתה ְי ָיָ ,ה ֵאל
רּוך ָ
ּוך ֶן ָֽלהָ .ב ְ
דֹושים ְב ָכל יֹום ְי ַה ְל ֽל ָ
ּוק ִ
ְש ְמ ָך ָקדֹושְ ,
ַאתה ָקדֹוש ו ִ
ָ
ַה ָעדֹוש.
4. Dieu source de connaissance

רּוך
אדם ַד ַֽעתְ,ומ ַל ֵלד ְ ֶל ֱאנֹוש ְ ִבינָהָ ְ.חםֵֽנו ְ ֵמ ִאתךְָ ְ ֵד ָעהִ ְ,בינָה ְו ַהש ֵךלָ ְ.ב ְ
ַאתה חֹונֵן ְל ָ
ָ
ַאתה ְי ָי ,חֹונֵן ַה ָד ַעת.
ָ
5. Dieu aide au retour et au repentir

שובה ְש ֵל ָמהְ
ירֽנו ְ ִבת ָ
ֲבֹוד ֶתֽךְְָ ,ו ַה ֲח ִז ֵ
תֹור ֶת ָֽךְ ,ו ָקר ֵבֽנו ְ ַמל ֵךֽנו ְ ַלע ָ
אבֽינּו ְל ָ
יבֽנּו ִ
ֲה ִש ֵ
שּובה.
רֹוצה ִב ְת ָ
ַאתה ְי ָיָ ,ה ֶ
רּוך ָ
ֽיךָ ְ.ב ְ
ל ָפ ֶנ ְָ
6. Demande de pardon

ְסֹול ַֽח ֽא ָתהְ.
מֹוחל ו ֵ
אבֽינּוִ ,כי ָח ָטֽאנּוְ ,מ ַחל ָלֽנּוַ ,מ ְל ֵכֽנּוִ ,כי ָפ ָש ְֽענּוִ ,כי ֵ
ְס ַלח ָלֽנּוִ ,
ַאתה ְי ָיַ ,חמּון ַה ַם ְר ֶבה ִל ְסלֹ ַֽחְ.
רּוך ָ
ָב ְ
7. Demande de rédemption

רּוך
גֹואל ָחזָק ֽא ָתהָ ְ .ב ְ
אלֽנּו ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַֽען ְש ֶמ ָֽךִ ,כי ֵ
יבֽנּוְּ ,וג ֵ
ֽיבה ִר ֵ
ְר ֵאה ְב ָע ְניֵֽנּוְ ,ו ִר ָ
גֹואל ִי ְש ָר ֵאל.
ַאתה ְי ָיֵ ,
ָ
8. Demande de guérison

ֲלה ְרפוָאה ְש ֵל ָמה ְל ָכלְ
ָש ָֽעהִ ְ,ךי ְת ִה ָכ ֵתֽנו ְ ָֽא ָתהְ,ו ַהע ֵ
יעֽנּו וְ ִנּו ֵ
הֹוש ֵ
ֵר ֵפאִ ,
ְר ָפ ֵאֽנּוְ ,י ָיְ ,ונ ָ
חֹולי ַעמֹו
רֹופא ֵ
ַאתה ְי ָיֵ ,
רּוך ָ
ָאתהָ ְ .ב ְ
ֶא ָמן ְו ַר ֲח ָמן ְ ָ
רֹופא ְנ ֱ
ךֹותֽינוִ ְ .ךי ְ ֵאל ְ ֶמ ֶֽל ְך ְ ֵ
ַמ ֵ
ִי ְש ָר ֵאל.
9. Demande pour la subsistance et de la pluie

טֹובה,
בוָאתהְל ָ
ָ
ָב ֵר ְך ָע ֵלֽינּוְ ,י ָי ֱאל ֵֹהֽינּוֶ ,את ַה ָשנָה ַהזֹאתְו ֶאתְ ָךלְ ִמינֵיְת
ומ ָטרְ ִלב ָר ָכה
(ְ)en étéו ֵתןְב ָר ָכהְְְְ)en hivers(ְְ/ו ֵתןְ ַטלְ ָ
ַאתה יְ ָי,
רּוך ָ
ָתֽנּו ַכ ָש ִנים ַהּטֹובֹותָ ְ .ב ְ
ּוב ֵר ְך ְשנ ֵ
ֽךָ ְ ,
חוב ְָ
ַעל ְןנֵי ְ ָה ֲא ָד ָמהְ ,ו ַשב ֵעֽנו ְ ִמ ֶ
ְמ ָב ֵר ְך ַה ָש ִנים.
10. Espoir de la fin de l’exil

ֺטֹותֽינוְ ,ו ַקב ֵצֽנו ְ ַי ַֽחד ְ ֵמַאר ַבע ְ ַךנפֹותְ
רּותֽנּוְ ,ו ָשא ְנֵס ְל ַק ֵבץ ְ ָגל ֵ
שֹופר גָדֹול ְל ֵח ֵ
ְת ַקע ְב ָ
ַאתה ְי ָיְ ,מ ַק ֵבץ ִנ ְד ֵחי ַעמֹו ִי ְש ָר ֵאל.
רּוך ָ
ָה ָֽא ֶרץָ ְ.ב ְ
11. Espoir d’un retour de la justice

ָחהְ ,ומלֹוךְְ
ַאנ ָ
ֲצֽינו ְך ַבת ִח ָכהְ ,ו ָה ֵסר ְ ִמ ֶלֽםו ְיָגֹון ְו ֲ
שֹופ ֵטֽינּו ְכ ָב ִראשֹונָה ְויֹוע ֵ
ְ
ֽיבה
ָה ִש ָ
אֹוהב
ַאתה ְי ָיֶ ,מ ֶֽל ְך ֵ
רּוך ָ
ַאתהְ,י ְָיְ,ל ַבד ְָךְב ֶח ֶֽסדְוב ַר ֲח ִמיםְ,ו ַצד ֵקֽנוְ ַב ִלש ָןטָ ְ.ב ְ
ָע ֵלֽינוְ ָ
ּומ ְש ָנט.
ְצ ָד ָקה ִ
12. Espoir de voir la fin du mal et l’échec des méchants

ֹאבדְ,ו ָכל ְאֹוי ֶבֽיךְָ ְמ ֵה ָרה ְיִ ָך ֵרֽתוְ,
ינים ַאל ְת ִהי ִת ְקוָהְ,ו ָכל ְ ָה ִרש ָעה ְך ֶרֽגַע ְת ֵ
ו ְַל ַם ְל ִש ִ
ַאתה ְי ָי ,ש ֵֹבר
רּוך ָ
ָמֽינוָ ְ.ב ְ
ֽיע ְ ִבמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ֵדים ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵסר ְות ַש ֵבר ְות ַמגֵר ְו ַתכנִ ְַ
ו ַהז ִ
ֵדים.
ֽיע ז ִ
ּומ ְכ ִנ ַ
א ְֹי ִבים ַ
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13. Eloge des justes

יהם,
סֹופ ֵר ֶ
יטת ְ
ידים ְו ַעל ִז ְקנֵי ַע ְם ָך ֵבית ִי ְש ָר ֵאלְ ,ו ַעל ְנ ֵל ַ
יקים ְו ַעל ַה ֲח ִס ִ
ַעל ַה ַס ִד ִ
ֽיךְ ,י ָי ֱאל ֵֹהֽינּוְ ,ו ֵתן ְ ָש ָכר ְטֹוב ְל ָכל ְ ַהבֹוט ִחיםְ
ֶהמּו נָא ַר ֲח ֶמ ָ
ֵרי ַה ֶס ֶֽדק ְו ָע ֵלֽינּו ,י ֱ
ְו ַעל ג ֵ
ַאתה יְ ָי,
רּוך ָ
עֹולםְ,ולֹא ְנֵבֹוש ְ ִךי ְבךְָ ְ ָב ָטֽחנוָ ְ.ב ְ
ב ִשמ ְָך ְ ֶב ֱא ֶמתְ,ו ִשים ְ ֶחל ֵקֽנו ְ ִע ָל ֶהם ְל ָ
יקים.
ּומ ְב ָטח ַל ַס ִד ִ
ִמ ְש ָען ִ
14. Désir de voir reconstruire Jérusalem

אֹותהְ
תֹוכה ְ ַך ֲא ֶשר ְ ִד ַבֽרתְְָ ,ובנֵה ְ ָ
יר ָך ְב ַר ֲח ִמים ָתשּובְ ,ו ִתשךֹון ְב ָ
ירּוש ַל ִֽים ִע ְ
ו ְִל ָ
ַאתה ְי ָי ,בֹונֵה
רּוך ָ
תֹוכה ְ ָת ִכיןָ ְ .ב ְ
עֹולםְ ,ו ִכ ֵמא ְ ָדוִ ד ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ָמֽינו ְ ִבניַן ְ ָ
ב ָקרֹוב ְבי ֵ
רּוש ָל ִֽים.
ְי ָ
15. Espoir de rédemption finale

ישועת ְָך ְ ִקוִ ֽינו ְ ָךלְ
ישוע ֶתֽךְִָ ְ,ךי ְ ִל ָ
ֽיחְ,ו ַקרנֹו ְ ָתרום ְ ִב ָ
ֶאת ֶצ ַֽמח ָד ִוד ַע ְב ְד ָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַ
שּועה.
ֽיח ֶק ֶֽרן ְי ָ
ַאתה ְי ָיַ ,מ ְצ ִמ ַ
רּוך ָ
ַהטֹוםָ ְ.ב ְ
16. Demande que nos prières soient entendues

ּוב ָרצֹון ֶאת ְת ִפ ָל ֵתֽנּוִ ְ,ךיְ
ְק ֵבל ְב ַר ֲח ִמים ְ
קֹולֽנּוְ ,י ָי ֱאל ֵֹהֽינּו ,חּוס ְו ַר ֵחם ָע ֵלֽינּו ,ו ַ
ְש ַמע ֵ
ַאתהְ
יבֽנוִ ְ .ךי ְ ָ
יקם ְַאל ְת ִש ֵ
ֽיךַ ְ ,מל ֵךֽנוֵ ְ ,ר ָ
ומכ ָפ ֶנ ְָ
שֹומ ְַֽע ְת ִפכֹות ְו ַת ֲחנונִ ים ְ ָֽא ָתהִ ְ ,
ֵאל ְ ֵ
שֹומ ַֽע ְת ִפ ָלה.
ַאתה ְי ָיֵ ,
רּוך ָ
שֹומ ְַֽעְת ִפ ַכתְ ַעל ְָךְיִ ש ָר ֵאלְב ַר ֲח ִמיםָ ְ.ב ְ
ֵ
17. Espoir du retour de la Shekhina à Sion

ֽךְ,ו ִא ֵשיְ
ית ְָ
ֲבֹודה ְ ִלד ִביר ְ ֵב ֶ
ּוב ְת ִפ ָל ָתםְ,ו ָה ֵשב ְ ֶאת ְ ָהע ָ
ְר ֵצהְ ,י ָי ֱאל ֵֹהֽינּוְ ,ב ַע ְם ָך ִי ְש ָר ֵאל ִ
ֽך.
ֲבֹודתְיִ ש ָר ֵאלְ ַע ֶל ְָ
ַאה ָבהְת ַק ֵבלְב ָרצֹוןְ,ות ִהיְל ָרצֹוןְ ָת ִמידְע ַ
יִ ש ָר ֵאלְ,ות ִפ ָכ ָתםְב ֲ
ַאתה ְי ָיַ ,ה ַם ֲח ִזיר ְש ִכינָתֹו ְל ִציֹון.
רּוך ָ
ו ֶת ֱחזֶֽינָהְ ֵעינֵֽינוְבשוב ְָךְל ִצטֹוןְב ַר ֲח ִמיםָ ְ.ב ְ
18. Remerciement pour tous les bienfaits quotidiens de la vie

ָעדְ,צורְ ַחטֵֽינוְ,
עֹולם ו ֶ
בֹותֽינּוְ ,ל ָ
ַאתה הּואְ ,י ָי ֱאל ֵֹהֽינּו וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ַֽחנּו ָל ְךָ ,ש ָ
מֹודים ֲאנ ְ
ִ
סוריםְ
ֹודה ְכ ְָך ְונ ַס ֵןר ְת ִה ָכ ֶתֽךְַָ ְ ,על ְ ַחטֵֽינו ְ ַהל ִ
ַאתה ְהוא ְלדֹור ְוָדֹורְ ,נֽ ֶ
ָמגֵן ְיִ ש ֵעֽנוָ ְ ,
ֽיךְ
אֹות ְָ
ֽיך ְ ֶשב ָכל ְיֹום ְ ִע ָלֽנוְ ,ו ַעל ְנִ פל ֶ
מֹותֽינו ְ ַהןקודֹות ְ ָל ְךְ ,ו ַעל ְנִ ֶמ ְָ
ֽךְ ,ו ַעל ְנִ ש ֵ
ָד ְָ
בי ֶ
ֽיך ְ ֶשב ָכל ְ ֵעתֶ ְ,ע ֶֽרב ְ ָובֹ ֶֽקר ְו ָצ ֳה ָרֽיִ םַ ְ,החֹובִ ְ,ךי ְלֹא ְ ָכלו ְ ַר ֲח ֶמֽיךְְָ,ו ַהמ ַר ֵחםִ ְ,ךיְ
טֹובֹות ְָ
ֶ
ו
עֹולםְ ִקוִ ֽינוְ ָל ְך.
ֽיךֵ ְ,מ ָ
לֹאְ ַתֽלוְ ֲח ָס ֶד ְָ
ָעד.
עֹולםְו ֶ
רֹומםְ ִשמ ְָךְ ַמל ֵךֽנוְ ָת ִמידְל ָ
ֺכםְיִ ת ָב ַר ְךְויִ ת ַ
ו ַעלְך ָ
שוע ֵתֽנו ְו ֶעז ָר ֵתֽנו ְ ֶס ָֽלהְ.
יהללו ְ ֶאת ְ ִשמ ְָך ְ ֶב ֱא ֶמתָ ְ ,ה ֵאל ְי ָ
וך ְ ֶמ ָֽלהְ ,וִ ַ
יֹוד ְָ
וכֹל ְ ַה ַחטִ ים ְ ֽ
ָאה ְלהֹודֹותְ.
ּול ָך נ ֶ
ַאתה ְי ָיַ ,הּטֹוב ִש ְמ ָך ְ
רּוך ָ
ָב ְ
19. Demande pour la paix

ָח ֶֽסד ְו ַר ֲח ִמיםָ ,ע ֵלֽינּו ְו ַעל ָכל ִי ְש ָר ֵאל ַע ֶם ָֽךָ ְ .בר ֵכֽנוְ,
ּוב ָר ָכהֵ ,חן ו ֶ
טֹובה ְ
ִשים ָשלֹום ָ
תֹורת ְ ַחטִ יםְ
ָתֽתְָ ְ ָכֽנוְ ,י ָיְ ְ ֱאל ֵֹהֽינוַ ְ ,
ֽיך ְנ ַ
ֽיךִ ְ ,ךי ְבאֹור ְ ָן ֶנ ְָ
ֺכֽנו ְך ֶא ָחד ְבאֹור ְ ָן ֶנ ְָ
ָאבֽינוְ ,ך ָ
ִ
ו ַֽא ֲה ַבת ְ ֶח ֶֽסדְ,וצ ָד ָקה ְוב ָר ָכה ְו ַר ֲח ִמים ְו ַחטִ ים ְו ָשלֹוםְ,וטֹוב ְב ֵעינֶֽיךְָ ְל ָב ֵרךְ ְ ֶאת ְ ַעל ְָךְ
ֽך.
לֹומ ְָ
יִ ש ָר ֵאלְב ָכלְ ֵעתְוב ָכלְ ָש ָעהְ ִבש ֶ
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. ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַעםֹו ִי ְש ָר ֵאל ַב ָשלֹום,ַאתה ְי ָי
ָ רּוך
ְ ָב

Demande supplémentaire afin d’être humble et de se conduire en conformité aux paroles exprimées

).גֹוא ִלי
ֲ צוריְו
ִ ְְְי ָי,ְָ(יִ היוְל ָרצֹוןְ ִאמ ֵריְ ִפיְו ֶהגיֹוןְ ִל ִביְל ָפ ֶנֽיך
ְ ְונַפ ִשי ְ ֶך ָע ָפר, ְו ִלמ ַקל ַלי ְנַפ ִשי ְ ִתדֹם, ְוש ָפ ַתי ְ ִמ ַד ֵבר ְ ִמר ָמה, ְנצֹור ְלשֹונִ י ְ ֵמ ָרע,ֱאל ַֹהי
ְ,ְו ָכל ְ ַהחֹוש ִבים ְ ָע ַלי ְ ָר ָעה.ֽיך ְ ִתרדֹוף ְנַפ ִשי
ְָ ֹות
ֶ ְוב ִמצ,ֽך
ְָ תֹור ֶת
ָ ְן ַתח ְ ִל ִבי ְב.ַלךֹל ְ ִתהיֶה
ְֲשה
ֵ  ְע,ֽך
ְָ ֲשה ְל ַמ ַֽען ְי ִמי ֶנ
ֵ  ְע,ְֲָשה ְל ַמ ַֽען ְש ֶמֽך
ֵ  ְע.ֲצ ָתם ְו ַקל ֵקל ְ ַמ ֲח ַשב ָתם
ָ מ ֵה ְָרה ְ ָה ֵפר ְע
ְ.ֽיעה ְי ִמינ ְָך ְ ַו ֲענֵֽנִ י
ָ הֹוש
ִ ְ ,ְָידֽיך
ֶ ֵחלצון ְי ִד
ָ  ְל ַמ ַֽען ְי.ֽך
ְָ תֹור ֶת
ָ ְ ֲשה ְל ַמ ַֽען
ֵ  ְע,ֽך
ְָ ֺש ֶת
ָ ל ַמ ַֽען ְקד
 הּוא,רֹומיו
ָ ֹשה ָשלֹום ִב ְמ
ֶ ְע.גֹוא ִלי
ֲ צורי ְו
ִ ְ ְי ְָי,ֶֽיך
ְָ יִ היו ְל ָרצֹון ְ ִאמ ֵרי ְ ִפי ְו ֶהגיֹון ְ ִל ִבי ְל ָפנ
15
.אמן
ֵ  ְו ִא ְמרּו, וְ ַעל ָכל ִי ְש ָר ֵאל,ֲשה ָשלֹום ָע ֵלֽינּו
ֶ ַיע
On se recule de trois pas pour prendre congé sur la dernière phrase.

E - Tahanoun
Certains jours, on introduit ici une prière de contrition, le Tahanoun. C’est une prière assez longue
dont voici un extrait significatif.

ְ.ְ ָהאֹומ ִריםְש ַמעְיִ ש ָר ֵאל,ֹאבדְיִ ש ָר ֵאל
ַ ְוַאלְי,ְשמֹורְש ֵא ִריתְיִ ש ָר ֵאל,שֹומרְיִ ש ָר ֵאל
ֵ
ְַח ִדים ְ ִשמ ְָך ְי ְָי
ֲ  ְ ַהמי,ֹאבד ְגֹוי ְ ֶא ָחד
ַ  ְוַאל ְי, ְשמֹור ְש ֵא ִרית ְ ַעם ְ ֶא ָחד,שֹומר ְגֹוי ְ ֶא ָחד
ֵ
ְ.ֱאל ֵֹהֽינוְי ְָיְ ֶא ָחד
ְְ ַהמ ַשכ ִשים ְב ָשלֹש,ֹאבד ְגֹוי ְ ָקדֹוש
ַ ְוַאל ְי,ְשמֹור ְש ֵא ִרית ְ ַעם ְ ָקדֹוש,שֹומר ְגֹוי ְ ָקדֹוש
ֵ
16
.קדֺשֹותְל ָקדֹוש
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Instaure pour toujours une paix véritable sur Ton peuple Israël et sur tous les habitants de la terre, car Tu es
le Roi et le Maître de toute paix. Qu'il Te plaise de bénir Ton peuple Israël en toute époque et à toute occasion
par Ta paix. Tu es source de bénédiction, Éternel, qui bénis Ton peuple Israël dans la paix.
15

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme insensible à
l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Loi, afin que j'aspire à pratiquer Tes
commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui trament des perfidies contre moi et ruine
leurs projets. Agis au nom de Ta gloire, au nom de Ta droite, au nom de Ta Sainteté, au nom de Ta Loi, afin de
soustraire Tes bien-aimés à la malveillance, accorde-moi le secours de Ta droite, et entends ma prière. Agrée
les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon Libérateur. Celui qui fait
régner la paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout Israël, et que l'on dise : Amèn !
16

Gardien d'Israël, préserve le reste d'Israël ; que jamais ne disparaisse Israël, qui proclame chaque jour :
Écoute Israël !
Gardien de la nation unique, préserve le reste de cette nation unique ; que jamais ne disparaisse cette nation
unique, qui proclame chaque jour : l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est Un.
Gardien de la nation sainte, préserve le reste de la nation sainte ; que jamais ne disparaisse cette nation sainte,
qui proclame chaque jour : Saint ! Saint ! Saint !
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F - Conclusion
Aleinou : affirmation de l’unité divine et de son universalité.

אשיתֶ ְ,שכֹא ְ ָע ָשֽנו ְךגֹויֵי ְ ָה ֲא ָרצֹותְ,
יֹוצר ְב ֵר ִ
ֺכה ְל ֵ
ֽח ְ ַל ֲאדֹון ְ ַהךֹלָ ְ,ל ֵתת ְגד ָ
ָע ֵלֽינו ְל ַש ֵב ְַ
ַא ַנֽחנוְ
ולֹא ְ ָש ָמֽנו ְך ִמשןחֹות ְ ָה ֲא ָד ָמהֶ ְ,שלֹא ְ ָשם ְ ֶחל ֵקֽנו ְ ָך ֶהםְ,וג ָֹר ֵלֽנו ְך ָכל ְ ֲהמֹונָםְ,ו ֲ
ומֹודיםִ ְ,לפנֵי ְ ֶמ ֶֽל ְך ְ ַמל ֵכי ְ ַהל ָל ִכיםַ ְ,ה ָסדֹוש ְ ָברוךְ ְהואֶ ְ.שהואְ
ומש ַת ֲחוִ ים ְ ִ
ךֹור ִעים ְ ִ
רֹומיםְ,
ומֹושב ְי ָקרֹו ְ ַב ָש ַמֽיִ ם ְ ִמ ַל ַֽעלְ,וש ִכינַת ְעֺזֹו ְבגָב ֵהי ְמ ִ
נֹוטה ְ ָש ַמֽיִ ם ְוי ֵֹסד ְ ָֽא ֶרץַ ְ,
ֶ
ָדעתְָ ְ ַהטֹוםְ
תֹורתֹוְ :וי ַ
זולתֹוַ ְ ,ך ָךתוב ְב ָ
הוא ְ ֱאל ֵֹהֽינו ְ ֵאין ְעֹודֱ ְ .א ֶמת ְ ַמל ֵךֽנוֶ ְ ,א ֶֽפס ְ ָ
ֽךִ ְ,ךיְי ְָיְהואְ ָה ֱאל ִֹהיםְ ַב ָש ַמֽיםְ ִמ ַל ַֽעלְ,ו ַעלְ ָה ָֽא ֶרץְ ִמ ָת ַֽחתֵ ְ,איןְעֹוד.
ֹתְ ֶאלְל ָב ֶב ְָ
ַה ֵשב ְָ
וֲ
ְהיָה ְי ָי ְל ֶמ ֶֽל ְך ַעל ָכל ָה ֽא ֶרץַ ,ביֹום
ֶא ַמר ,ו ָ
ָעדְ .ונ ֱ
עֹולם ו ֶ
תֹור ֶת ָֽךְ ,י ָי ִי ְמל ְֹך ְל ָ
ַכ ָכתּוב ְב ָ
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ּושמֹו ֶא ָחד.
ַההּוא ִי ְהיֶה ְי ָי ֶא ָחדְ ,
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Comme il est écrit : « Alors l'Éternel régnera sur la terre entière, et en ce jour, l'Éternel sera reconnu Un et
Son nom Un » (Zacharie 14,9).

