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Nous devons exprimer notre profonde 
gratitude envers les auteurs du Sidour 
Ari dans lequel chacun peut prier et 
ouvrir son cœur devant le Créateur.  
Il serait superflu de multiplier les 
louanges de ce sidour dont les prières 
sont ordonnées selon chaque période 
de l’année et accompagnées d’halakhot 
modernes détaillées avec clarté. 
C’est pourquoi ce sidour, d’une grande 
originalité, pourra être utilisé par tous.  
Je souhaite toutes les bénédiction à ses 
auteurs et que leur œuvre soit reconnue 
et agréée de tous.  
Que D.ieu les aide afin qu’ils puissent 
faire grandir et multiplier l’Honneur de 
D.ieu dans leurs entreprises. 
Que nos prières soient acceptées devant 
le Maître du monde, que très vite nous 
assistions à la délivrance de chacun de 
nous et du peuple d’Yisraël tout entier, 
au dévoilement du roi d’Yisraël le 
Messie, et au retour des Enfants sur leur 
Terre dans les chants et dans la joie.  
Dans l’attente de cette délivrance proche. 

  
                                A. Ben Tsion Bayer

בס”ד      כ”ג שבט תשע”א

לאור  מוציאים  להאי  מרובה  טובה  נחזיק  בואו 
יכל  אחד  כל  אשר  האר”י  נוסח  של  הסידור 

להתפלל בו לשפוך שיחו לפני בוראו.

והנה אך למותר להרבות בשבח סידור זה שיש בו 
הגשתו  וכן  היטב  ומפורש  היום  סדר  על  הלכות 
ברורות  וההלכות  עיניים  ומאירת  ברורה  בצורה 

ומודרניות שנכללו בו.

אשר על כן סידור ייחודי זה יביא תועלת רבה לכל 
אחד מישראל.

ובכן אמינא לפועלי צדק יאושר כוחם וחילם וירבו 
שבחם  וירבה  פעלם  ירצה  עמלם  בפרי  ברכה  רב 

והילולם מה טוב חלקם וחבלם ומה נעים גורלם.

ולהרבות  יריעות אהלם  להרחיב  שיזכו  יעזור  וה’ 
כבוד שמים בכל מעשה ידם ומפעלם.

אדון  לפני  וברצון  ברחמים  תפלותינו  ויתקבלו 
ישראל  בישועת  במהרה  עינינו  תחזינה  עדי  עולם, 
ישראל  מלך  כבוד  ובהתגלות  ובכללם  בפרטם 
וגואלם ושבו בנים לגבולם ברינה ובשמחת עולם.

 המצפה לישועה וגאולה קרובה 

        א. בן ציון בייער  



un sidour  bien présenté 
des halakhot claires et d’actualité  
pour tout le monde 
pour tous les niveaux. 

                    Nosson Hakohen Kopshitz
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encore couché:

י  ּבִ ֶהֱחַזְרּתָ  ׁשֶ ם.  ְוַקּיָ ַחי  ֶמֶלְך  ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה 
ה ֱאמּוָנֶתָך1: ֶחְמָלה. ַרּבָ ָמִתי ּבְ ִנׁשְ

BÉNÉDICTIONS DU MATIN

on place les mains à hauteur de la tête: 

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים2: ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ
se concentrer en disant les mots apporte la santé.

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְנָקִבים  ְנָקִבים  בֹו  ּוָבָרא  ָחְכָמה  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ָיַצר 
א ְכבֹוֶדָך  ִכּסֵ ִלְפֵני  ְוָידּוַע  לּוי  ּגָ ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. 
ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵתם  ִיּסָ אֹו  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ֵתַח  ִיּפָ ִאם  ׁשֶ
ָעה  ׁשָ ֲאִפילּו  ְלָפֶניָך  ְוַלֲעֹמד  ם  ְלִהְתַקּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי 
ר ּוַמְפִליא  ׂשָ ה ְיֹהָוה. רֹוֵפא ָכל ּבָ רּוְך ַאּתָ ֶאָחת: ּבָ

ַלֲעׂשֹות:

ה ְבָראָתּה.  י ְטהֹוָרה ִהיא. ַאּתָ ַתּתָ ּבִ ּנָ ָמה ׁשֶ ֱאֹלַהי. ְנׁשָ
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ָרּה  ּמְ ְמׁשַ ה  ְוַאּתָ י.  ּבִ ּה  ְנַפְחּתָ ה  ַאּתָ ּה.  ְיַצְרּתָ ה  ַאּתָ
י  י. ּוְלַהֲחִזיָרּה ּבִ ּנִ ָלּה ִמּמֶ ה ָעִתיד ִלּטְ י, ְוַאּתָ ִקְרּבִ ּבְ
מֹוֶדה  י  ִקְרּבִ ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד 
ל  ּכָ ִרּבֹון  ֲאבֹוַתי.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  ֲאִני 
ְיֹהָוה.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ מֹות:  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ֲאדֹון  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ

מֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים3: ֲחִזיר ְנׁשָ ַהּמַ

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ִדְבֵרי תֹוָרה4: נּו ַלֲעסֹוק ּבְ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

תֹוָרְתָך  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָנא  ְוַהֲעֶרב 
ֲאַנְחנּו  ְוִנְהֶיה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ּוְבִפּיֹות  ִפינּו  ּבְ
ית  ָך ּבֵ ְוֶצֱאָצֵאינּו. ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ
ָמּה:  ֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך ִלׁשְ נּו יֹוְדֵעי ׁשְ ּלָ ָרֵאל. ּכֻ ִיׂשְ

ָרֵאל: ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ה ְיֹהָוה. ַהְמַלּמֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַחר  ר ּבָ ה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה  רּוְך ַאּתָ ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ּבָ

ְיֹהָוה. נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:
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ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל  ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ָאמֹור  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ְתָבֲרכּו  ּכֹה  ֵלאֹמר.  ָניו  ּבָ
ָניו ֵאֶליָך  ְמֶרָך: ָיֵאר ְיֹהָוה ּפָ ָלֶהם: ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה ְוִיׁשְ
לֹום:  ׁשָ ְלָך  ם  ְוָיׂשֵ ֵאֶליָך  ָניו  ּפָ ְיֹהָוה  א  ִיּשָׂ  : ּךָ ִויֻחּנֶ

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם: ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מּו ֶאת ׁשְ ְוׂשָ
ְוָהֵרָאיֹון  ּכּוִרים  ְוַהּבִ ָאה  ַהּפֵ עּור.  ׁשִ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ְדָבִרים  ֵאּלּו 
אֹוֵכל  ָאָדם  ׁשֶ ְדָבִרים  ֵאּלּו  ּתֹוָרה:  ְוַתְלמּוד  ֲחָסִדים  ּוְגִמילּות 
ְוֵאּלּו  א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  לֹו  ֶמת  ַקּיֶ ֶרן  ְוַהּקֶ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ רֹוֵתיֶהם  ּפֵ
ְדָרׁש  ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ּבּוד ָאב ָוֵאם. ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. ְוַהׁשְ ֵהן. ּכִ
ְוַהְכָנַסת  חֹוִלים.  ּוִבּקּור  אֹוְרִחים.  ְוַהְכָנַסת  ְוַעְרִבית.  ֲחִרית  ׁשַ
ָאָדם  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַוֲהָבַאת  ה.  ִפּלָ ּתְ ְוִעּיּון  ת.  ַהּמֵ ּוְלָוַית  ה.  ּלָ ּכַ

ם: ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ּתֹו. ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ

ר ָנַתן  ה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה: ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ּבֵ ַלּשֶׂ

ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ִני ּגֹוי: ָעׂשַ
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ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ִני ָעֶבד: ָעׂשַ

l'homme:

ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ה: ָ ִני ִאּשׁ ָעׂשַ

la femme:

ִני  ָעׂשַ ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְרצֹונֹו: ּכִ

ּפֹוֵקַח  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ִעְוִרים:

יׁש  ַמְלּבִ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ים: ֲעֻרּמִ

יר  ַמּתִ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֲאסּוִרים:

זֹוֵקף  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
פּוִפים: ּכְ
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רֹוַקע  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ִים: ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ

ִכין  ַהּמֵ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ִמְצֲעֵדי ָגֶבר:

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
י: ל ָצְרּכִ י ּכָ ּלִ

אֹוֵזר  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְגבּוָרה: ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ

עֹוֵטר  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ִתְפָאָרה: ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ַהּנֹוֵתן  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֵעף ּכַֹח: ַלּיָ

ֲעִביר  ה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָרצֹון  ִויִהי  י8:  ֵמַעְפַעּפָ ּוְתנּוָמה  ֵמֵעיָני  ָנה  ׁשֵ
יֵלנּו  ְרּגִ ּתַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ִמּלְ
ֹלא  ִביֵאנּו  ּתְ ְוַאל  ִמְצֹוֶתיָך.  ּבְ ֵקנּו  ְוַדּבְ תֹוָרֶתָך.  ּבְ
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ִליֵדי  ְוֹלא  ְוָעֹון.  ֲעֵבָרה  ִליֵדי  ְוֹלא  ֵחְטא.  ִליֵדי 
ֵיֶצר  נּו  ּבָ ֹלט  ִיׁשְ ְוַאל  יֹון.  ִבּזָ ִליֵדי  ְוֹלא  יֹון.  ִנּסָ
ֵקנּו  ְוַדּבְ ָרע.  ּוֵמָחֵבר  ָרע  ֵמָאָדם  ְוַהְרִחיֵקנּו  ָהָרע. 
ִיְצֵרנּו  ֶאת  ְוֹכף  טֹוִבים.  ים  ּוְבַמֲעׂשִ ַהּטֹוב  ֵיֶצר  ּבְ
ד ָלְך. ּוְתֵננּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד  ְעּבֶ ּתַ ְלִהׁשְ
ְוִתְגְמֵלנּו  רֹוֵאינּו.  ָכל  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים 
ה ְיֹהָוה. ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים  רּוְך ַאּתָ ֲחָסִדים טֹוִבים: ּבָ

ָרֵאל: טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ
יֵלִני ַהּיֹום  ּצִ ּתַ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֶצר ָרע.  ִמּיֵ ֵמָאָדם ָרע.  ִנים.  ּפָ ּוֵמַעּזּות  ָפִנים.  י  ֵמַעּזֵ יֹום  ּוְבָכל 
ׁשֹון  ִמּלָ ָהָרע.  ֵמַעִין  ָרע.  ַגע  ּוִמּפֶ ָרע.  ֵכן  ָ ּוִמּשׁ ָרע.  ּוֵמָחֵבר 
ִרּיֹות. ֵמֲעִליָלה.  ְנַאת ַהּבְ ֶקר. ִמּשִׂ ינּות. ֵמֵעדּות ׁשֶ ְלׁשִ ָהָרע. ִמּמַ
ָטן  ּוִמּשָׂ ָרִעים.  ְקִרים  ִמּמִ ָרִעים.  ֵמֳחָלִים  ה.  ּנָ ְמׁשֻ יָתה  ִמּמִ
ִרית  הּוא ֶבן ּבְ ין ׁשֶ ה. ּבֵ ין ָקׁשֶ ַעל ּדִ ה. ּוִמּבַ ין ָקׁשֶ ִחית. ִמּדִ ׁשְ ַהּמַ

יִהּנֹם: ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ִרית. ּוִמּדִ ֵאינֹו ֶבן ּבְ ּוֵבין ׁשֶ

Pendant toute cette journée, je remets mon comportement à Dieu et 
m’attache aux tsadikim amitiyim de la génération.
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LE PETIT TALIT5

dans certaines communautés on ne dit pas la bénédiction sur le petit talit 
lorsqu'il est suivi du grand talit. debout, on dit: 
נּו  ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַעל ִמְצַות ִציִצית:
regarder dans la journée les tsitsit et en tirer une joie protège de la faute 
et des mauvaises pensées.

LE GRAND TALIT6

: ֹעֶטה אֹור  ּתָ ַדְלּתָ ְמֹאד. הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ י ֶאת ְיֹהָוה. ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ
יּה.  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ִיחּוד קּוְדׁשָ ם  ְלׁשֵ ְיִריָעה:  ּכַ ַמִים  ׁשָ ְלָמה. נֹוֶטה  ּשַׂ ּכַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ו"ה  ּבְ י"ה  ם  ׁשֵ ְלַיֵחד  ּוְרִחימּו.  ְדִחילּו  ּבִ
ם  ּוְזַכְרּתֶ ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתם  ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יִצית.  ּצִ ּבַ ּגּוִפי  ף  ִמְתַעּטֵ ֲהֵריִני 

ל ִמְצוֹ ת ְיֹהָוה: ֶאת ּכָ
debout, on tient des deux mains le talit à la hauteur des épaules, on 
récite la bénédiction, on fait descendre le bas du talit jusqu’au-dessus 
de la bouche et le dos recouvert jusqu’à un peu plus bas que la hauteur 
des coudes on ramène les quatre pans du talit sur l’épaule de gauche 
en recouvrant la bouche. on pense à recevoir une vitalité nouvelle pour 
accomplir les  613 mitsvot.

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ִציִצית: ף ּבַ נּו ְלִהְתַעּטֵ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

après avoir mis le talit on dit:
יֶתָך  ּבֵ ן  ׁשֶ ִיְרְוֻין ִמּדֶ ֶיֱחָסיּון:  ָנֶפיָך  ּכְ ֵצל  ּבְ ּוְבֵני ָאָדם  ָך ֱאֹלִהים.  ָקר ַחְסּדְ ּיָ ַמה 
ָך  אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור: ְמׁשְֹך ַחְסּדְ ים. ּבְ ָך ְמקֹור ַחּיִ י ִעּמְ ֵקם: ּכִ ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתׁשְ

ֵרי ֵלב: ְלֹיְדֶעיָך ְוִצְדָקְתָך ְלִיׁשְ
on descend le talit sur les épaules et on le laisse pendre sur notre corps 
de façon à couvrir le torse.
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LES TEFILIN7

ם  ׁשֵ ְלַיֵחד  ּוְרִחימּו.  ְדִחילּו  ּבִ יּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד  ם  ְלׁשֵ
ם  ְלַקּיֵ ן  ּוְמֻזּמָ ִהְנִני מּוָכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ו"ה  ְבּ י"ה 
ם  ְרּתָ ּתֹוָרה ּוְקׁשַ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ י ּכְ ָיִדי ּוְבֹראׁשִ ין ּבְ ִפּלִ ה ְלָהִניַח ּתְ ִמְצַות ֲעׂשֵ
ּוֹמִחי  י  ִלּבִ ד  ְעּבֵ ְמׁשַ ְוִהְנִני  ֵעיֶניָך.  ין  ּבֵ ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָיֶדָך.  ַעל  ְלאֹות 

ִלְכבֹוד ּבֹוְרִאי:

debout on pose les tefilin sur le bras gauche au niveau du biceps et après 
la bénédiction on resserre les tefilin sur le bras, on enroule la lanière sept 
fois sur l’avant bras et on met les tefilin de la tête. on fait trois tours de 
lanière autour du majeur: le premier tour sur la phalange médiane, le 
deuxième tour sur la phalange inférieure près de la phalange médiane 
et le troisième sur la phalange inférieure près de la paume, le reste est 
enroulé autour de la paume.

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ין: ִפּלִ נּו ְלָהִניַח ּתְ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ִקּדְ

après avoir mis les tefilin:
ט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים:  ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ יְך ִלי ּבְ ּתִ יְך ִלי ְלעֹוָלם: ְוֵאַרׂשְ ּתִ ְוֵאַרׂשְ

ֱאמּוָנה. ְוָיַדַעּתְ ֶאת ְיֹהָוה: יְך ִלי ּבֶ ּתִ ְוֵאַרׂשְ

puis on dit:
ל ֶרֶחם  ֶטר ּכָ כֹור ּפֶ ׁש ִלי ָכל ּבְ אֹמר: ַקּדֶ ה ּלֵ ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ה ֶאל ָהָעם  ֵהָמה ִלי הּוא: ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ָאָדם ּוַבּבְ ָרֵאל ּבָ ְבֵני ִיׂשְ ּבִ
י  ית ֲעָבִדים. ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ
ַהּיֹום  ָחֵמץ:  ֵיָאֵכל  ְוֹלא  ה.  ִמּזֶ ֶאְתֶכם  ְיֹהָוה  הֹוִציא  ָיד  ֹחֶזק  ּבְ
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debout, et penser en disant les 13 louanges qu’on réveille les 13 attributs 
de bonté de Dieu sur nous.

דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵאל  נּו.  ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ
י ְלָך ָנֶאה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ַמִים ּוָבָאֶרץ. ּכִ ָ ּשׁ דֹוׁש ּבַ ְוַהּקָ
4 ְוִזְמָרה.  ל  3 ַהּלֵ ָבָחה.  2 ּוׁשְ יר  1 ׁשִ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו: 
ה  ִהּלָ ה 9 ּוְגבּוָרה. 10 ּתְ ֻדּלָ ָלה. 7 ֶנַצח 8 ּגְ 5 עֹוז 6 ּוֶמְמׁשָ
ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות  ה 13 ּוַמְלכּות. ּבְ ָ 11 ְוִתְפֶאֶרת. 12 ְקֻדּשׁ

ה  דֹוׁש. ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ
ל  ּוְמֻהּלָ דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  ְיֹהָוה.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵאל: 
ְפָלאֹות. ּבֹוֵרא  חֹות. ֵאל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון ַהּנִ ּבָ ׁשְ ּתִ ּבַ
יֵרי  ׁשִ ים. ַהּבֹוֵחר ּבְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ מֹות. ִרּבֹון ּכָ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ

ִזְמָרה. ֶמֶלְך ָיִחיד ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים:
les dix jours et à Hoshâana Rabba on ajoute:

ְהֶייָנה  ְמָעה ְבקֹוִלי. ּתִ ים ְקָראִתיָך ְיֹהָוה: ֲאֹדָני ׁשִ ֲעַמּקִ ֲעלֹות. ִמּמַ יר ַהּמַ ׁשִ
ַיֲעֹמד: ִמי  ֲאֹדָני  ָיּה.  ָמר  ׁשְ ּתִ ֲעֹונֹות  ִאם  ֲחנּוָני:  ּתַ ְלקֹול  בֹות  ֻ ַקּשׁ  ָאְזֶניָך 

ְוִלְדָברֹו  י.  ַנְפׁשִ ָתה  ִקּוְ ְיֹהָוה.  יִתי  ִקּוִ ֵרא:  ּוָ ּתִ ְלַמַען  ִליָחה  ַהּסְ ָך  ִעּמְ י  ּכִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֵחל  ַלּבֶֹקר:  ׁשְֹמִרים  ַלּבֶֹקר  ְֹמִרים  ִמּשׁ ַלאֹדָני.  י  ַנְפׁשִ י:  הֹוָחְלּתִ
ֶאת  ה  ִיְפּדֶ ְוהּוא  ְפדּות:  ִעּמֹו  ה  ְוַהְרּבֵ ַהֶחֶסד  ְיֹהָוה  ִעם  י  ּכִ ְיֹהָוה.  ֶאל 

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו: ִיׂשְ
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l’officiant

ִכְרעּוֵתּה  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ א. ָאֵמן  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
יכֹון  ַחּיֵ יֵחּה. ָאֵמן ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ
ָקִריב.  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון 

ְוִאְמרּו ָאֵמן: ָאֵמן
I’assistance et l’officiant:

א א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך.  ִיְתּבָ
א ְלֵעּלָ הּוא. ָאֵמן  ִריְך  ּבְ א  ְדֻקְדׁשָ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה   ְוִיְתַעּלֶ

יָרָתא,  ְוׁשִ ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  ל(  ִמּכָ א  ּוְלֵעּלָ  les dix jours on ajoute(

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ

on se prosterne au mot Baroukh et on se redresse.

l’officiant ְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך15:  ּבָ
l’assistance רּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ּבָ
l’officiant רּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ּבָ

 )on embrasse les tefilin( .ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶאת  ּובֹוֵרא  לֹום  ׁשָ ה  ֹעׂשֶ ְך.  ֹחׁשֶ ּובֹוֵרא  אֹור  יֹוֵצר 

ַהּכֹל:
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ּוְבטּובֹו  ַרֲחִמים.  ּבְ ָעֶליָה  ִרים  ְוַלּדָ ָלָאֶרץ  ִאיר  ַהּמֵ
ית: ַמה ַרּבּו  ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ ְמַחּדֵ
יָת. ָמְלָאה ָהָאֶרץ  ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ְיֹהָוה. ּכֻ ַמֲעׂשֶ
ח  ּבָ ַהְמׁשֻ ֵמָאז.  ְלַבּדֹו  ַהְמרֹוָמם  ֶלְך  ַהּמֶ ִקְנָיֶנָך: 
ֱאֹלֵהי עֹוָלם.  ִמימֹות עֹוָלם:  א  ְתַנּשֵׂ ְוַהּמִ ְוַהְמֹפָאר 
צּור  נּו.  ֻעּזֵ ֲאדֹון  ָעֵלינּו.  ַרֵחם  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
רּוְך  ּבָ ֵאל  ֲעֵדנּו:  ּבַ ב  ּגָ ִמׂשְ ֵענּו.  ִיׁשְ ָמֵגן  נּו.  ּבֵ ּגַ ִמׂשְ
בֹוד  ה. טֹוב ָיַצר ּכָ ָעה. ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחּמָ דֹול ּדֵ ּגְ
ְצָבָאיו  ּנֹות  ּפִ ֻעּזֹו.  ְסִביבֹות  ָנַתן  ְמאֹורֹות  מֹו.  ִלׁשְ
בֹוד ֵאל  ִרים ּכְ ִמיד ְמַסּפְ י. ּתָ ּדַ ים. רֹוְמֵמי ׁשַ ְקדֹוׁשִ
ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ֵרְך  ְתּבָ ּתִ תֹו:  ָ ּוְקֻדּשׁ
ָיֶדיָך.  ה  ַמֲעׂשֵ ַבח  ׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ַחת  ִמּתָ ָהָאֶרץ  ְוַעל 

ָלה: ה ְיָפֲארּוָך ּסֶ . ֵהּמָ ַצְרּתָ ּיָ ְוַעל ְמאֹוֵרי אֹור ׁשֶ

ּבֹוֵרא  ְוגֹוֲאֵלנּו  נּו  ַמְלּכֵ צּוֵרנּו  ָלֶנַצח  ֵרְך  ְתּבָ ּתִ
יֹוֵצר  נּו  ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ים.  ְקדֹוׁשִ
רּום  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ְרָתיו  ְמׁשָ ר  ַוֲאׁשֶ ְרִתים  ְמׁשָ
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ְבֵרי  ּדִ קֹול.  ּבְ ַיַחד  ִיְרָאה  ּבְ ִמיִעים  ּוַמׁשְ עֹוָלם. 
ם  ּלָ ּכֻ ֲאהּוִבים.  ם  ּלָ ּכֻ עֹוָלם:  ּוֶמֶלְך  ים  ַחּיִ ֱאֹלִהים 
ם  ְוֻכּלָ ים.  ְקדֹוׁשִ ם  ּלָ ּכֻ ּבֹוִרים.  ּגִ ם  ּלָ ּכֻ רּוִרים.  ּבְ
ם  ְוֻכּלָ קֹוָנם:  ְרצֹון  ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ים  עֹוׂשִ
יָרה  ׁשִ ּבְ ּוְבָטֳהָרה.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ יֶהם  ּפִ ֶאת  ּפֹוְתִחים 
ִחין ּוְמָפֲאִרין ּוַמֲעִריִצין  ּבְ ּוְבִזְמָרה. ּוְמָבְרִכין ּוְמׁשַ

ין ּוַמְמִליִכין:  יׁשִ ּוַמְקּדִ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָקדֹוׁש  דֹול ַהּגִ ֶלְך ַהּגָ ם ָהֵאל ַהּמֶ ֶאת ׁשֵ
ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  ֹעל  ֲעֵליֶהם  ִלים  ְמַקּבְ ם  ְוֻכּלָ הּוא: 
יׁש  ַאֲהָבה ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה ְלַהְקּדִ ה. ְונֹוְתִנים ּבְ ֶזה ִמּזֶ
ּוִבְנִעיָמה.  ְברּוָרה  ָפה  ׂשָ ּבְ רּוַח.  ַנַחת  ּבְ ְליֹוְצָרם 
ְואֹוְמִרים  ֵאיָמה  ּבְ עֹוִנים  ֶאָחד.  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ה  ָ ְקֻדּשׁ

ִיְרָאה: ּבְ
ָכל  ְמֹלא  ְצָבאֹות.  ְיֹהָוה  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש.  ָקדֹוׁש. 

בֹודֹו:  ָהָאֶרץ ּכְ
ִאים  דֹול ִמְתַנּשְׂ ּגָ ַרַעׁש  ּבְ ַהּקֶֹדׁש  ְוַחּיֹות  ים  ְוָהאֹוַפּנִ

ִחים ְואֹוְמִרים: ּבְ ָתם ְמׁשַ ָרִפים. ְלֻעּמָ ת ׂשְ ְלֻעּמַ
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קֹומֹו: בֹוד ְיֹהָוה ִמּמְ רּוְך ּכְ ּבָ
ם.  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל  ֶלְך  ַלּמֶ נּו.  ִיּתֵ ְנִעימֹות  רּוְך  ּבָ ָלֵאל 
י הּוא ְלַבּדֹו  ִמיעּו. ּכִ חֹות ַיׁשְ ּבָ ְזִמירֹות ֹיאֵמרּו ְוִתׁשְ
ֲחָדׁשֹות.  ה  עֹוׂשֶ בּורֹות.  ּגְ ּפֹוֵעל  ְוָקדֹוׁש.  ָמרֹום 
ְיׁשּועֹות.  ַמְצִמיַח  ְצָדקֹות.  זֹוֵרַע  ִמְלָחמֹות.  ַעל  ּבַ
ְפָלאֹות.  ַהּנִ ֲאדֹון  ְתִהּלֹות.  נֹוָרא  ְרפּואֹות.  ּבֹוֵרא 
ית.  ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ַהְמַחּדֵ
ַחְסּדֹו:  י ְלעֹוָלם  ּכִ ֹדִלים.  ּגְ ה אֹוִרים  ְלֹעׂשֵ ָאמּור  ּכָ
ָרא: אֹור  ּבָ ר  ַח עֹוָלמֹו ֲאׁשֶ ּמֵ ְוִהְתִקין ְמאֹורֹות ְמׂשַ
ְמֵהָרה ְלאֹורֹו:  נּו ּבִ ה ֻכּלָ ִאיר. ְוִנְזּכֶ ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ּתָ

אֹורֹות: ה ְיֹהָוה. יֹוֵצר ַהּמְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֶחְמָלה  ֱאֹלֵהינּו.  ְיֹהָוה  נּו  ֲאַהְבּתָ עֹוָלם  ַאֲהַבת 
נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ָעֵלינּו:  ָחַמְלּתָ  ִויֵתָרה  דֹוָלה  ּגְ
ְטחּו ְבָך.  ּבָ דֹול ּוַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ֲעבּור ׁשִ ּבַ
ֵלם.  ֵלָבב ׁשָ ּבְ ים ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך  ַחּיִ י  ֵדם ֻחּקֵ ַלּמְ ַוּתְ
ֵדנּו: ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן. ַהְמַרֵחם.  נּו ּוְתַלּמְ ָחּנֵ ן ּתְ ּכֵ
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יל.  ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין  יָנה  ּבִ נּו  ִלּבֵ ּבְ ְוֵתן  ָעֵלינּו.  ַרֵחם 
ם ֶאת  ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ד. ִלׁשְ ֹמַע. ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ִלׁשְ
ֵעיֵנינּו  ְוָהֵאר  ַאֲהָבה:  ּבְ ּתֹוָרֶתָך  ַתְלמּוד  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ
ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד  ִמְצֹוֶתיָך.  ּבְ נּו  ִלּבֵ ק  ְוַדּבֵ תֹוָרֶתָך.  ּבְ
ֶמָך. ְלַמַען ֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא  ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ
ָך  ָקְדׁשְ ם  ְבׁשֵ י  ּכִ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ל  ׁשֵ ִנּכָ ְוֹלא  ֵלם  ִנּכָ
ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ָטְחנּו.  ּבָ ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ
ים.  יׁשּוָעֶתָך: ְוַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ ּבִ
ָעֵלינּו  ְוָהֵבא  ַמֵהר  ָוֶעד:  ֶסָלה  ֶנַצח  ַיַעְזבּונּו  ַאל 
ל ָהָאֶרץ*.  ְנפֹות ּכָ ע ּכַ לֹום ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ָרָכה ְוׁשָ ּבְ
אֵרנּו. ְותֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה  בֹור עֹול ַהּגֹוִים ֵמַעל ַצּוָ ּוׁשְ
ה.  ָאּתָ ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל  ֵאל  י  ּכִ ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות 
נּו  ַמְלּכֵ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ְוָלׁשֹון.  ַעם  ל  ִמּכָ ָבַחְרּתָ  ּוָבנּו 
ַאֲהָבה: ְלהֹודֹות ְלָך  ֱאֶמת ּבְ דֹול ֶסָלה. ּבֶ ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ
ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ֶמָך:  ׁשְ ּוְלַאֲהָבה ֶאת  ַאֲהָבה  ּבְ ּוְלַיֶחְדָך 

ַאֲהָבה: ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ְיֹהָוה. ַהּבֹוֵחר ּבְ
*on prend les quatre tsitsit dans la main gauche, entre le pouce et l’auriculaire.
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on dit shéma Israël à haute voix en pensant:
Sache Israël l’Eternel notre Dieu, Il est Un. prolonger le dalet en pensant 
faire régner Dieu en haut en bas et aux quatre points cardinaux.
on dit baroukh Shem à voix basse.

ָרֵאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְיהָֹוה | ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ ׁשְ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 
ר  ֲאׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ְוָהיּו  ְמֹאֶדָך:  ּוְבָכל  ָך  ַנְפׁשְ
ְלָבֶניָך  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ְלָבֶבָך:  ַעל  ַהּיֹום.  ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי 
ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶתָך  ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם.  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ
ם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך* ְוָהיּו  ְרּתָ ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקׁשַ ְכּבְ ּוְבׁשָ
יֶתָך  ם ַעל־ְמֻזזֹות ּבֵ ין ֵעיֶניָך**: ּוְכַתְבּתָ ְלֹטָטֹפת ּבֵ

ָעֶריָך: ּוִבׁשְ
ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ֶאל־ִמְצֹוַתי  ְמעּו  ׁשְ ּתִ ֹמַע  ִאם־ׁשָ ְוָהָיה 
ֱאֹלֵהיֶכם  ֶאת־ְיֹהָוה  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ה  ְמַצּוֶ
י  ְוָנַתּתִ ֶכם:  ּוְבָכל־ַנְפׁשְ ָכל־ְלַבְבֶכם  ּבְ ּוְלָעְבדֹו 
ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך  ְמַטר־ַאְרְצֶכם ּבְ
ָך  ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ׂשָ ּבְ ב  ֵעׂשֶ י  ְוָנַתּתִ ְוִיְצָהֶרָך:  ָך  ְוִתיֹרׁשְ
*on embrasse les tefilin du bras.   **on embrasse les tefilin de la tête.
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ה ְלַבְבֶכם  ן־ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ : ִהּשׁ ָבְעּתָ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ 
ֲחִויֶתם  ּתַ ְוִהׁשְ ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ְוַסְרּתֶ
ַמִים  ָ ֶאת־ַהּשׁ ְוָעַצר  ֶכם  ּבָ ַאף־ְיֹהָוה  ְוָחָרה  ָלֶהם: 
ֶאת־ְיבּוָלּה  ן  ִתּתֵ ֹלא  ְוָהֲאָדָמה  ָמָטר  ְוֹלא־ִיְהֶיה 
ְיֹהָוה  ר  ֲאׁשֶ ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ְמֵהָרה  ם  ַוֲאַבְדּתֶ
ַעל־ְלַבְבֶכם  ה  ֵאּלֶ ָבַרי  ֶאת־ּדְ ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ָלֶכם:  ֹנֵתן 
ַעל־ֶיְדֶכם  ְלאֹות  ֹאָתם  ם  ְרּתֶ ּוְקׁשַ ֶכם  ְוַעל־ַנְפׁשְ
ם ֹאָתם ֶאת־ ְדּתֶ ְוִלּמַ ֵעיֵניֶכם:  ין  ּבֵ ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת 
ֶרְך  ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ּבְ
יֶתָך  ּבֵ ַעל־ְמזּוזֹות  ם  ּוְכַתְבּתָ ּוְבקּוֶמָך:  ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ
ַעל  ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְלַמַען  ָעֶריָך:  ּוִבׁשְ
ָלֶהם  ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת  ְיֹהָוה  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה 

ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ: ָ יֵמי ַהּשׁ ּכִ

ֵני  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ ּדַ אֹמר:  ּלֵ ה  ֶאל־ֹמׁשֶ ְיֹהָוה  ַוּיֹאֶמר* 
ַעל־ ִציִצת16  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרּתָ  ָרֵאל  ִיׂשְ

*on prend les tsitsit dans la main droite et on les regarde.
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ָנף  ַהּכָ ַעל־ִציִצת  ְוָנְתנּו  ְלֹדֹרָתם  ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ּכַ
ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ֵכֶלת:  ּתְ ִתיל  ּפְ
יֶתם ֹאָתם ְוֹלא־ ל־ִמְצֹות ְיֹהָוה ַוֲעׂשִ ם ֶאת־ּכָ ּוְזַכְרּתֶ
ר־ ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם**  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם*  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 
יֶתם ֶאת־ רּו ַוֲעׂשִ ְזּכְ ם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ּתִ ַאּתֶ
ים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני ְיֹהָוה  ל־ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקֹדׁשִ ּכָ
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  ר  ֲאׁשֶ ֱאֹלֵהיֶכם 

ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: ֱאֶמת
si l’on récite le shéma sans minian on ajoute: ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת

l’officiant répète :ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת

ְוֶנְחָמד  ְוָחִביב  ְוָאהּוב  ְוֶנֱאָמן  ר  ְוָיׁשָ ם  ְוַקּיָ ְוָנכֹון  יב  ְוַיּצִ
ָבר  ַהּדָ ְוָיֶפה  ְוטֹוב  ל  ּוְמֻקּבָ ן  ּוְמֻתּקָ יר  ְוַאּדִ ְונֹוָרא  ְוָנִעים 
נּו.  ַמְלּכֵ עֹוָלם  ֱאֹלֵהי  ֱאֶמת.  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ה  ַהּזֶ
ם.  מֹו ַקּיָ ם ּוׁשְ ֵענּו. ְלֹדר ָוֹדר הּוא ַקּיָ צּור ַיֲעֹקב ָמֵגן ִיׁשְ
ּוְדָבָריו  ֶמת:  ַקּיָ ָלַעד  ֶוֱאמּוָנתֹו  ּוַמְלכּותֹו  ָנכֹון.  ְוִכְסאֹו 

* ne pas s’éloigner de la vraie foi.

** ne pas égarer le cœur dans les mauvais regards.



59 / PRIÈRE DU MATIN

ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד*  ְוֶנֱחָמִדים  ֶנֱאָמִנים  ִמים.  ְוַקּיָ ָחִיים 
ֵנינּו ְוַעל ּדֹורֹוֵתינּו.  עֹוָלִמים. ַעל ֲאבֹוֵתינּו ְוָעֵלינּו. ַעל ּבָ
ָרֵאל ֲעָבֶדיָך: ַעל ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל  ל ּדֹורֹות ֶזַרע ִיׂשְ ְוַעל ּכָ
ם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה.  ָבר טֹוב ְוַקּיָ ָהַאֲחרֹוִנים. ּדָ
ה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ַאּתָ ֹחק ְוֹלא ַיֲעֹבר: ֱאֶמת. ׁשָ
נּו ֶמֶלְך ֲאבֹוֵתינּו. ּגֹוֲאֵלנּו ּגֹוֵאל ֲאבֹוֵתינּו.  ֲאבֹוֵתינּו. ַמְלּכֵ
הּוא  ֵמעֹוָלם  יֵלנּו  ּוַמּצִ ּפֹוֵדנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו.  צּור  יֹוְצֵרנּו 

ֶמָך. ְוֵאין ָלנּו עֹוד ֱאֹלִהים זּוָלֶתָך ֶסָלה: ׁשְ

ָלֶהם  יַע  ּומֹוׁשִ ָמֵגן  ֵמעֹוָלם.  ה הּוא  ַאּתָ ֲאבֹוֵתינּו  ֶעְזַרת 
ֶבָך.  רּום עֹוָלם מֹוׁשָ ָכל ּדֹור ָודֹור: ּבְ ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ּבְ
ֵרי  ַאׁשְ ֱאֶמת.  ָאֶרץ:  ַאְפֵסי  ַעד  ְוִצְדָקְתָך  ֶטיָך  ּפָ ּוִמׁשְ
ַעל  ים  ָיׂשִ ּוְדָבְרָך  ְותֹוָרְתָך  ְלִמְצֹוֶתיָך  ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִאיׁש 
ּבֹור ָלִריב  ּגִ ּוֶמֶלְך  ָך.  ה הּוא ָאדֹון ְלַעּמֶ ִלּבֹו: ֱאֶמת. ַאּתָ
ה  ְוַאּתָ ִראׁשֹון  הּוא  ה  ַאּתָ ֱאֶמת.  ּוָבִנים:  ְלָאבֹות  ִריָבם 
יַע:  ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך  ּוִמּבַ הּוא ַאֲחרֹון. 
ית ֲעָבִדים  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו. ּוִמּבֵ ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ֱאֶמת. ִמּמִ

* on embrasse les tsitsit et on les passe sur les yeux fermés.
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 . ָאְלּתָ ּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבכֹוְרָך   . ָהָרְגּתָ כֹוֵריֶהם  ּבְ ל  ּכָ ִדיָתנּו.  ּפְ
 . . ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרּתָ ְעּתָ . ְוֵזִדים ִטּבַ ַקְעּתָ ְוַים סּוף ָלֶהם ּבָ
חּו  ּבְ ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם. ֶאָחד ֵמֶהם ֹלא נֹוָתר: ַעל ֹזאת ׁשִ
ירֹות  ׁשִ ְזִמירֹות  ְיִדיִדים  ְוָנְתנּו  ָלֵאל.  ְורֹוְממּו  ֲאהּוִבים 
ָרם  ם:  ְוַקּיָ ַחי  ֵאל  ְלֶמֶלְך  ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ חֹות.  ּבָ ְוִתׁשְ
יהַּ  ּוַמְגּבִ ִאים ֲעֵדי ָאֶרץ.  ּגֵ יל  ּפִ ְונֹוָרא. ַמׁשְ דֹול  ּגָ א.  ְוִנּשָׂ
ֲעָנִוים.  ּופֹוֶדה  ֲאִסיִרים.  מֹוִציא  ָמרֹום.  ֲעֵדי  ָפִלים  ׁשְ

ָעם ֵאָליו: ּוְ ֵעת ׁשַ ָרֵאל ּבְ ים. ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּלִ ְועֹוֵזר ּדַ
on se lève 

ה  ֹמׁשֶ ּוְמֹבָרְך.  רּוְך הּוא  ּבָ ּגֹוֲאָלם.  ֶעְליֹון  ְלֵאל  ִהּלֹות  ּתְ
ם:  ה. ְוָאְמרּו ֻכּלָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ יָרה ּבְ ָרֵאל ְלָך ָענּו ׁשִ ּוְבֵני ִיׂשְ
ּקֶֹדׁש. נֹוָרא  ר ּבַ ֹמָכה ֶנְאּדָ ֵאִלים ְיֹהָוה. ִמי ּכָ ִמי ָכֹמָכה ּבָ
ְמָך  חּו ְגאּוִלים ְלׁשִ ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ה ֶפֶלא: ׁשִ ְתִהּלֹת. ֹעׂשֵ
ם הֹודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו:  ּלָ ם. ַיַחד ּכֻ ַפת ַהּיָ דֹול ַעל ׂשְ ַהּגָ
ֶעְזַרת  ּבְ קּוָמה  ָרֵאל.  ִיׂשְ צּור  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִיְמֹלְך  ְיֹהָוה 
ָרֵאל. ְוֶנֱאַמר. ּגֲֹאֵלנּו  ָרֵאל. ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמָך ְיהּוָדה ְוִיׂשְ ִיׂשְ
ְיהָֹוה.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָרֵאל17:  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  מֹו  ׁשְ ְצָבאֹות  ְיֹהָוה 

ָרֵאל18:  ַאל ִיׂשְ ּגָ
on se prépare à la amida.
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Dieu est devant nous

ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאֹדָני ׂשְ
le mérite de nos Pères

ה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱאֹלֵהי  רּוְך ַאּתָ ּבָ
דֹול  ַאְבָרָהם. ֱאֹלֵהי ִיְצָחק. ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. ָהֵאל ַהּגָ
ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים.  ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון.  ּבֹור  ַהּגִ
גֹוֵאל  ּוֵמִביא  ָאבֹות.  י  ַחְסּדֵ ְוזֹוֵכר  ַהּכֹל.  ְוקֹוֵנה 

ַאֲהָבה: מֹו ּבְ ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ
les dix jours:

ְלַמַעְנָך  ים.  ַהַחּיִ ֵסֶפר  ּבְ ְוָכְתֵבנּו  ים.  ַחּיִ ּבַ ָחֵפץ  ֶמֶלְך  ים.  ְלַחּיִ ָזְכֵרנּו 
 

ים19: ֱאֹלִהים ַחּיִ

ה ְיֹהָוה. ָמֵגן  רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ
ַאְבָרָהם:

la Puissance de Dieu

ה, ַרב  ה ֵמִתים ַאּתָ ּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ְמַחּיֵ ּגִ ה  ַאּתָ
יַע: ְלהֹוׁשִ

 en hiver   en été

ם20: ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ ַמּשׁ  | ל20:  מֹוִריד ַהּטָ
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ַרֲחִמים  ּבְ ֵמִתים  ה  ְמַחּיֵ ֶחֶסד.  ּבְ ים  ַחּיִ ל  ְמַכְלּכֵ
יר  ּוַמּתִ חֹוִלים  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים  סֹוֵמְך  ים.  ַרּבִ
ָכמֹוָך  ִמי  ָעָפר.  ֵני  ִליׁשֵ ֱאמּוָנתֹו  ם  ּוְמַקּיֵ ֲאסּוִרים. 
ה  ּוְמַחּיֶ ְך. ֶמֶלְך ֵמִמית  ּלָ ּוִמי דֹוֶמה  בּורֹות  ּגְ ַעל  ּבַ

ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:
les dix jours:

ַרֲחִמים21: ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן. זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ְיֹהָוה.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵמִתים:  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאּתָ ְוֶנֱאָמן 
ִתים: ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ

kédousha

ים  ׁשִ ּלְ ַהְמׁשַ ֹקֶדׁש.  ְרֵפי  ׂשַ סֹוד  יַח  ׂשִ ֹנַעם  ּכְ ְוַנֲעִריָצְך  ְך  יׁשָ ַנְקּדִ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר1: ּכָ ה. ּכַ ָ ְלָך ְקֻדּשׁ

בֹודֹו2: ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות. ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
ִחים ְואֹוְמִרים1: ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלֻעּמָ
קֹומֹו2: בֹוד ְיֹהָוה ִמּמְ רּוְך ּכְ ּבָ

תּוב ֵלאֹמר1: ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם. ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה2:

1. I’assistance suivie de l’officiant.   2. I’assistance et l’officiant.
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recevoir de la sainteté

יֹום  ָכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש,  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה  ַאּתָ
ה:  ָאּתָ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ָלה.  ּסֶ לּוָך  ְיַהּלְ

 les dix jours: | דֹוׁש ה ְיֹהָוה. ָהֵאל ַהּקָ רּוְך ַאּתָ דֹוׁש22:ּבָ ֶלְך ַהּקָ                                                                    ַהּמֶ

faire venir de l’intelligence 

יָנה:  ּבִ ֶלֱאנֹוׁש  ד  ּוְמַלּמֵ ַעת.  ּדַ ְלָאָדם  חֹוֵנן  ה  ַאּתָ
ה ְיֹהָוה.  רּוְך ַאּתָ יָנה ָוָדַעת: ּבָ ָך ָחְכָמה ּבִ נּו ֵמִאּתְ ָחּנֵ

ַעת: חֹוֵנן ַהּדָ
arriver au repentir

נּו  ַמְלּכֵ ְוָקְרֵבנּו  ְלתֹוָרֶתָך.  ָאִבינּו  יֵבנּו  ֲהׁשִ
ְלָפֶניָך:  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך. 

ְתׁשּוָבה: ה ְיֹהָוה. ָהרֹוֶצה ּבִ רּוְך ַאּתָ ּבָ
réussir son pardon 

י  ּכִ נּו  י ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ ּכִ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו 
ה ְיֹהָוה.  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ח ָאּתָ י ֵאל טֹוב ְוַסּלָ ְענּו. ּכִ ָפׁשָ

ה ִלְסֹלַח: ְרּבֶ ַחּנּון ַהּמַ

Dieu est devant nous
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se libérer des épreuves

ה  ְגֻאּלָ ּוְגָאֵלנּו  ִריֵבנּו.  ְוִריָבה  ְבָעְנֵינּו.  ָנא  ְרֵאה 
ָחָזק  ּגֹוֵאל  ֵאל  י  ּכִ ֶמָך.  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה  ֵלָמה  ׁשְ

ָרֵאל: ה ְיֹהָוה. ּגֹוֵאל ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ָאּתָ

l’officiant les jours de jeûne public:

ֶפן  י ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו. ַאל ּתֵ ֲעִניֵתנּו ּכִ יֹום צֹום ּתַ ֲעֵננּו ְיֹהָוה ֲעֵננּו ּבְ

ֵתנּו. ֱהֵיה ָנא  ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ּנּו. ְוַאל ּתִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ֵענּו. ְוַאל ּתַ ֶאל ִרׁשְ

ָבר  ּדָ ָך ְלַנֲחֵמנּו. ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ֲעֵננּו. ּכַ ְוָעֵתנּו. ְיִהי ָנא ַחְסּדְ ָקרֹוב ְלׁשַ

ָמע.  ִרים ַוֲאִני ֶאׁשְ ֱאַמר. ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה. עֹוד ֵהם ְמַדּבְ ּנֶ ׁשֶ

ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה:  יל ּבְ ֵעת ָצָרה. ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ה ְיֹהָוה ָהעֹוֶנה ּבְ י ַאּתָ ּכִ

ֵעת ָצָרה23: ָרֵאל ּבְ ה ְיֹהָוה. ָהעֹוֶנה ְלַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

se guérir 

ֵתנּו  י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ ְרָפֵאנּו ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא. הֹוׁשִ
י  ֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו*. ּכִ ה. ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ׁשְ ָאּתָ
ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ה:  ָאּתָ ְוַרֲחָמן  ֶנֱאָמן  רֹוֵפא  ֶמֶלְך  ֵאל 

ָרֵאל: ְיֹהָוה. רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂשְ
*on peut ajouter: que soit guéri… prénom, fils/fille de … prénom de la mère.
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amener l’abondance

ְוֶאת  ַהּזֹאת  ָנה  ָ ַהּשׁ ֱאֹלֵהינּו ֶאת  ְיֹהָוה  ָעֵלינּו  ֵרְך  ּבָ
ָרָכה24( ּבְ  en été( ְוֵתן  ְלטֹוָבה.  ְתבּוָאָתּה  ִמיֵני  ל   ּכָ
ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ַעל  ִלְבָרָכה24(  ּוָמָטר  ַטל   en hiver(
ַהּטֹובֹות  ִנים  ָ ּשׁ ּכַ ָנֵתנּו  ׁשְ ּוָבֵרְך  ִמּטּוָבּה.  ֵענּו  ּבְ ְוׂשַ
ִנים:  ָ ה. ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָאּתָ ִלְבָרָכה. ּכִ

ִנים: ָ ה ְיֹהָוה. ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ
sortir de ses défauts 

ץ  ְלַקּבֵ ֵנס  א  ְוׂשָ ְלֵחרּוֵתנּו.  דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ּתְ
ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ ְמֵהָרה  ַיַחד  ֵצנּו  ְוַקּבְ ֻלּיֹוֵתינּו*.  ּגָ
ִנְדֵחי  ץ  ְמַקּבֵ ְיֹהָוה.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְלַאְרֵצנּו:  ָהָאֶרץ 

ָרֵאל: ַעּמֹו ִיׂשְ
connaître les bons conseils 

ה.  ִחּלָ ַבּתְ ָבִראׁשֹוָנה. ְויֹוֲעֵצינּו ּכְ יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ּכְ ָהׁשִ
ה  ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ּוְמֹלְך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאּתָ ְוָהֵסר ִמּמֶ
ֶצֶדק  ּבְ ֵקנּו  ְוַצּדְ ּוְבַרֲחִמים.  ֶחֶסד  ּבְ ָך  ְלַבּדְ ְיֹהָוה 

*les hommes ajoutent: que toutes les étincelles que nous avons envoyées dans 
l'impureté retournent dans la sainteté.
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ְצָדָקה  אֹוֵהב  ֶמֶלְך  ְיֹהָוה.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ט:  ּפָ ּוְבִמׁשְ
 les dix jours: | ט ּפָ ט25:ּוִמׁשְ ּפָ ֶלְך ַהִמׁשְ                     ַהּמֶ

la foi en Dieu

ֶרַגע  ּכְ יִנים  ַהּמִ ְוָכל  ִתְקָוה.  ִהי  ּתְ ַאל  יִנים  ְלׁשִ ְוַלּמַ
ִדים  ְוַהּזֵ ֵרתּו.  ִיּכָ ְמֵהָרה  ָך  ַעּמְ אֹוְיֵבי  ְוָכל  ֹיאֵבדּו. 
יֵלם  ּפִ ְוַתׁשְ ם  ּוְתַכּלֵ ר  ּוְתַמּגֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ר  ְתַעּקֵ ְמֵהָרה 
ה ְיֹהָוה. ׁשֹוֵבר  רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ּבָ ְוַתְכִניֵעם ּבִ

אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים:
la foi dans les tsadikim 

ָך  ֵאִרית ַעּמְ יִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים. ְוַעל ִזְקֵני ׁשְ ּדִ ַעל ַהּצַ
ֵרי  ית סֹוְפֵריֶהם. ְוַעל ּגֵ ֵליַטת ּבֵ ָרֵאל. ְוַעל ּפְ ית ִיׂשְ ּבֵ
ֱאֹלֵהינּו.  ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ָנא  ֶיֱהמּו  ְוָעֵלינּו.  ֶדק.  ַהּצֶ
ים  ֱאֶמת. ְוׂשִ ְמָך ּבֶ ׁשִ ָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ּבְ ְוֵתן ׂשָ
י ְבָך ָבָטְחנּו.  ֶהם. ּוְלעֹוָלם ֹלא ֵנבֹוׁש ּכִ ֶחְלֵקנּו ִעּמָ
רּוְך  ָעְננּו: ּבָ ֱאֶמת ּוְבָתִמים ִנׁשְ דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ ְוַעל ַחְסּדְ

יִקים: ּדִ ָען ּוִמְבָטח ַלּצַ ה ְיֹהָוה. ִמׁשְ ַאּתָ
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voir Jérusalem rebâtie

תֹוָכּה  ּכֹן ּבְ ׁשּוב. ְוִתׁשְ ַרֲחִמים ּתָ ַלִים ִעיְרָך ּבְ ְוִלירּוׁשָ
ְנַין  ּבִ ָיֵמינּו  ּבְ ָקרֹוב  ּבְ אֹוָתּה  ּוְבֵנה   . ְרּתָ ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִכין: ּתָ ְלתֹוָכּה  ְמֵהָרה  ָך  ַעְבּדְ ָדִוד  א  ְוִכּסֵ  עֹוָלם. 
)penser que le Mashia'h ben Yossef  ne soit pas tué par Armilos harasha(

ָלִים: ה ְיֹהָוה. ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
aider à la venue du Messie

רּום  ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח. ְוַקְרנֹו ּתָ ִוד ַעְבּדְ ֶאת ֶצַמח ּדָ
ים  ל ַהּיֹום ּוְמַצּפִ ינּו ּכָ י ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ יׁשּוָעֶתָך. ּכִ ּבִ
ה ְיֹהָוה. ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה: רּוְך ַאּתָ ִליׁשּוָעה: ּבָ

faire accepter ses demandes  

ַמע קֹוֵלנּו. ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם  ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ
י ֵאל  ֵתנּו. ּכִ ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ָעֵלינּו. ְוַקּבֵ
נּו.  ָפֶניָך ַמְלּכֵ ה. ּוִמּלְ ִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאּתָ ׁשֹוֵמַע ּתְ
ֵתנּו26:  ִפּלָ ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ יֵבנּו. ָחּנֵ ׁשִ ֵריָקם ַאל ּתְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ה  ּפֶ ל  ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ

ה: ִפּלָ ה ְיֹהָוה. ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים. ּבָ ּבְ
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assister à la reconstruction du Temple

ָתם  ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּבְ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְרֵצה 
י  ֵ ְוִאּשׁ יֶתָך.  ּבֵ ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ֵעה.  ׁשְ
ָרצֹון.  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֵהָרה  ָתם.  ּוְתִפּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָך: ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ
à Rosh ‘hodesh et ‘Hol hamoed:

ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע.  ְוַיּגִ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ֲאבֹוֵתינּו.  ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד  ְוִיּפָ ַמע.  ָ ְוִיּשׁ
ָך.  ָקְדׁשֶ ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִזְכרֹון  ָך.  ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְוִזְכרֹון 
ְלֵחן  ְלטֹוָבה.  ִלְפֵלָטה  ְלָפֶניָך.  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוִזְכרֹון 

יֹום לֹום ּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחּיִ

Rosh ‘hodesh

ֹראׁש ַהֹחֶדׁש
Pessa’h

ּצֹות ַחג ַהּמַ
Souccot

ּכֹות ַחג ַהּסֻ

ִלְבָרָכה.  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה.  ּבֹו  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָזְכֵרנּו  ה.  ַהּזֶ
חּוס  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ּוִבְדַבר  טֹוִבים.  ים  ְלַחּיִ בֹו  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ
י ֵאל ֶמֶלְך  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ּכִ יֵענּו. ּכִ נּו. ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְוָחּנֵ

ה27: ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ
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רּוְך  ּבָ ַרֲחִמים:  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ׁשְ ה ְיֹהָוה. ַהּמַ ַאּתָ

remercier

ה  ַאּתָ ׁשָ ָלְך.  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  הּוא 
ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. צּוֵרנּו 
ה  ֵענּו ַאּתָ ינּו. ָמֵגן ִיׁשְ צּור ַחּיֵ
ָך  ּלְ נֹוֶדה  ָודֹור.  ְלדֹור  הּוא 
ינּו  ַחּיֵ ַעל  ֶתָך  ִהּלָ ּתְ ר  ּוְנַסּפֵ
ְוַעל  ָיֶדָך.  ּבְ סּוִרים  ַהּמְ
קּודֹות ָלְך ְוַעל  מֹוֵתינּו ַהּפְ ִנׁשְ
נּו. ְוַעל  ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ ִנּסֶ
ָכל  ּבְ ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ
ְוָצֳהָרִים.  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת. 
ַרֲחֶמיָך.  ָכלּו  ֹלא  י  ּכִ ַהּטֹוב 
י ֹלא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך.  ְוַהְמַרֵחם ּכִ

ינּו ָלְך28: י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּכִ

 lors de la répétition 
de la Amida:

ָלְך.  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ְיהָֹוה  הּוא  ה  ַאּתָ ׁשָ
ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. 
ר. יֹוְצֵרנּו  ׂשָ ֱאלֵֹהי ָכל ּבָ
ָרכֹות  ּבְ ית.  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר 
ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות 
ַעל  דֹוׁש.  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ
נּו.  ְמּתָ ְוִקּיַ ֶהֱחִייָתנּו  ׁשֶ
ֵמנּו.  ּוְתַקּיְ נּו  ַחּיֵ ּתְ ן  ּכֵ
ֻלּיֹוֵתינּו  ּגָ ְוֶתֱאסֹף 
מֹר  ָך. ִלׁשְ ְלַחְצרֹות ָקְדׁשֶ
יָך. ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך.  ֻחּקֶ
ֵלם.  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ ּוְלָעְבְדָך 
ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך.  ַעל ׁשֶ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות: ּבָ
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à ‘Hanoucca et Pourim:

ְפָלאֹות  ׁשּועֹות ְוַעל ַהּנִ בּורֹות ְוַעל ַהּתְ ְרָקן ְוַעל ַהּגְ ים ְוַעל ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
ַמן  ּזְ ּבַ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְלָחמֹות  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל 

ה29: ַהּזֶ

‘Hanoucca

דֹול  ּגָ ּכֵֹהן  יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ
ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון  ׁשֶ מֹוָנִאי ּוָבָניו. ּכְ ַחׁשְ
יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ָעה  ָהְרׁשָ
ה  י ְרצֹוֶנָך: ְוַאּתָ ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ
ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ָעַמְדּתָ  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
יָנם.  ְנּתָ ֶאת ּדִ ָצָרָתם. ַרְבּתָ ֶאת ִריָבם. ּדַ
ִגּבֹוִרים  ָמַסְרּתָ  ִנְקָמָתם.  ֶאת  ָנַקְמּתָ 
ים.  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ ים.  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ
ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים.  ַיד  ּבְ ּוְטֵמִאים 
תֹוָרֶתָך.  עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים.  ַצּדִ
עֹוָלֶמָך.  דֹול ְוָקדֹוׁש ּבְ ם ּגָ יָת ׁשֵ ּוְלָך ָעׂשִ
ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ
אּו ָבֶניָך  ְך ּבָ ה: ְוַאַחר ּכַ ַהּיֹום ַהּזֶ ּוֻפְרָקן ּכְ
יֶתָך. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ְוִטֲהרּו  ִלְדִביר ּבֵ
ַחְצרֹות  ּבְ ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו  ָך.  ׁשֶ ִמְקּדָ ֶאת 
ה ֵאּלּו.  מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ָך. ְוָקְבעּו ׁשְ ָקְדׁשֶ

דֹול: ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

Pourim

ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ יֵמי  ּבִ
ָעַמד  ׁשֶ ּכְ יָרה.  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ
ע.  ָהָרׁשָ ָהָמן  ֲעֵליֶהם 
ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהׁשְ ׁש  ּקֵ ּבִ
הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכָ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ
ים  ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ ִמּנַ
ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד.  יֹום  ּבְ
ר.  ֵנים ָעׂשָ ר ְלחֶֹדׁש ׁשְ ָעׂשָ
ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר.  חֶֹדׁש  הּוא 
ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ָלבֹוז: 
ים. ֵהַפְרּתָ ֶאת ֲעָצתֹו.  ָהַרּבִ
ְבּתֹו.  ַמֲחׁשַ ֶאת  ְוִקְלַקְלּתָ 
מּולֹו  ּגְ ּלֹו  בֹוָת  ַוֲהׁשֵ
ְוֶאת  ְוָתלּו אֹותֹו  ְברֹאׁשֹו. 
יָת  ְוָעׂשִ ָהֵעץ.  ַעל  ָניו  ּבָ
ְונֹוֶדה  ָוֶפֶלא  ֵנס  ֶהם  ִעּמָ

דֹול ֶסָלה:  ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ



71 / PRIÈRE DU MATIN

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ
ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּתָ

les dix jours:
ֵני ְבִריֶתָך30: ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ּוְכֹתב ְלַחּיִ

ְמָך  ָלה. ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֹכל ַהַחּיִ
ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב.  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ
ְיֹהָוה.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ַהּטֹוב:  ָהֵאל  ֶסָלה.  ְוֶעְזָרֵתנּו 

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ַהּטֹוב ׁשִ
l’officiant lors de la répétition de la amida.

ּתֹוָרה  ּבַ ת  ׁשֶ ּלֶ ַהְמׁשֻ ָרָכה  ַבּבְ ְרֵכנּו  ּבָ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ּוָבָניו  ַאֲהֹרן  י  ִמּפִ ָהֲאמּוָרה  ָך.  ַעְבּדֶ ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  תּוָבה  ַהּכְ

ָאמּור31: ָך. ּכָ ּכֲֹהִנים ַעם ְקדֹוׁשֶ

א ְיֹהָוה  : ִיּשָׂ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ְמֶרָך: ָיֵאר ְיֹהָוה ּפָ ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה ְוִיׁשְ
לֹום: ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ ּפָ

le shalom dans le peuple 

ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים  לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
נּו  ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ
נּו ְיֹהָוה  ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ אֹור ּפָ ֶאָחד ּבְ ּכְ
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ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה  ֱאֹלֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ
ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו  לֹום. ְוטֹוב ִיְהֶיה ּבְ ים ְוׁשָ ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ
ָעה  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכָ

לֹום: רֹב ֹעז ְוׁשָ לֹוֶמָך. ּבְ ׁשְ ּבִ
les dix jours:

ְיׁשּועֹות  טֹובֹות.  ּוְגֵזרֹות  טֹוָבה.  ּוַפְרָנָסה  לֹום.  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ ים.  ַחּיִ ֵסֶפר  ּבְ
ים  ְלַחּיִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ְוָכל  ֲאַנְחנּו  ְלָפֶניָך.  ֵתב  ְוִנּכָ ֵכר  ִנּזָ ְוֶנָחמֹות. 

לֹום32: טֹוִבים ּוְלׁשָ

לֹום: ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ה ְיֹהָוה. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
י ְלָפֶניָך. ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה.  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאֹלַהי. 
תֹוָרֶתָך.  ּבְ י  ִלּבִ ַתח  ּפְ ְהֶיה.  ּתִ ַלּכֹל  ָעָפר  ּכֶ י  ְוַנְפׁשִ ִתּדֹם.  י  ַנְפׁשִ
ָעַלי  ִבים  ְוַהחֹוׁשְ ִמים  ַהּקָ ְוָכל  י.  ַנְפׁשִ ְרּדֹף  ּתִ ִמְצֹוֶתיָך  ְוַאֲחֵרי 
ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ם:  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְוַקְלֵקל  ֲעָצָתם  ָהֵפר  ְמֵהָרה  ְלָרָעה. 
ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ּתֹוָרֶתָך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְיִמיֶנָך.  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֶמָך.  ׁשְ
ַוֲעֵנִני: ְיִמיְנָך  יָעה  הֹוׁשִ ְיִדיֶדיָך  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  ֶתָך.  ָ ְקֻדּשׁ

 

ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו   )dire le verset correspondant au prénom(

לֹום  ׁשָ ה  ֹעׂשֶ ְוגֹוֲאִלי33:  צּוִרי  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך.  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון   ִפי 
ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ה  ֲעׂשֶ ַיּ הּוא  ְמרֹוָמיו.  ּבִ לֹום(  ָ ַהּשׁ  les dix jours(

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ ּכָ
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ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יֵמי עֹוָלם  ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעָבְדָך ּבְ תֹוָרֶתָך: ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבִ
יֵמי  ּכִ ָלִים.  ִוירּוׁשָ ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַליֹהָוה  ְוָעְרָבה  ַקְדמֹוִנּיֹות:  ִנים  ּוְכׁשָ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות:  עֹוָלם ּוְכׁשָ
à Rosh ‘hodesh on récite le Hallel page 458, à ‘Hol hamoèd page 484, 
à ‘Hanoucca page 589. à ‘hol Hamoèd Souccot et Hoshaâna Rabba on 
fait la bénédiction sur le loulav avant le hallel.

AVINOU MALKENOU

les jours de jeûne public et les dix jours on ouvre l’Arche sainte37:

l’officiant et l’assistance ensemble
נּו. ָחָטאנּו ְלָפֶניָך: ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ה: א ָאּתָ נּו. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֶמָך: נּו ְלַמַען ׁשְ ה ִעּמָ נּו. ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָנה טֹוָבה: ׁש( ָעֵלינּו ׁשָ ֵרְך )les dix jours ַחּדֵ נּו. ּבָ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֵזרֹות ָקׁשֹות: ל ְגּ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ּטֵ נּו. ּבַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

בֹות ׂשֹוְנֵאינּו: ל ַמְחׁשְ ּטֵ נּו. ּבַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
נּו. ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו: ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ִטין ֵמָעֵלינּו: ל ַצר ּוַמׂשְ ה ּכָ ּלֵ נּו. ּכַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ִטיֵנינּו ּוְמַקְטִריֵגנּו: ּיֹות ַמׂשְ נּו. ְסֹתם ּפִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵני  ַמד ִמּבְ ִחית ְוָעֹון ּוׁשְ ִבי ּוַמׁשְ ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוׁשְ ּלֵ נּו. ּכַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ְבִריֶתָך:

ֲחָלֶתָך: ָפה ִמּנַ נּו. ְמַנע ַמּגֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
נּו. ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינּו: ָאִבינּו ַמְלּכֵ
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ֶגד ֵעיֶניָך: ֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ִמּנֶ ׁשָ נּו. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ּפְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ְטֵרי חֹובֹוֵתינּו: ל ׁשִ ים ּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו. ְמֹחק ּבְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ici, l’officiant puis l’assistance
ֵלָמה ְלָפֶניָך: ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו. ַהֲחִזיֵרנּו ּבִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָך: ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעּמֶ ַלח ְרפּוָאה ׁשְ נּו. ׁשְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֵננּו: ַזר ּדִ נּו. ְקַרע ֹרַע־ּגְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

רֹון טֹוב ְלָפֶניָך: ִזּכָ נּו. ָזְכֵרנּו ּבְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

jeûne public

ים  ְלַחּיִ ָזְכֵרנּו  נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
טֹוִבים:

ה  ִלְגֻאּלָ ָזְכֵרנּו  נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
ִויׁשּוָעה:

ְלַפְרָנָסה  ָזְכֵרנּו  נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
ָלה: ְוַכְלּכָ

נּו. ָזְכֵרנּו ִלְזֻכּיֹות: ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ִלְסִליָחה  ָזְכֵרנּו  נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
ּוְמִחיָלה:

les dix jours et le jeûne de Guédalya

ֵסֶפר  ּבְ ְתֵבנּו  ּכָ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
ים טֹוִבים: ַחּיִ

ֵסֶפר  ּבְ ְתֵבנּו  ּכָ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
ה ִויׁשּוָעה: ֻאּלָ ּגְ

ֵסֶפר  ּבְ ְתֵבנּו  ּכָ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
ָלה: ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ּפַ

ֵסֶפר  ּבְ ְתֵבנּו  ּכָ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
ְזֻכּיֹות:

ֵסֶפר  ּבְ ְתֵבנּו  ּכָ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
ְסִליָחה ּוְמִחיָלה:

 l’officiant et l’assistance ensemble
ָקרֹוב: נּו. ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ּבְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָך: ָרֵאל ַעּמֶ נּו. ָהֵרם ֶקֶרן ִיׂשְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
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יֶחָך: נּו. ָהֵרם ֶקֶרן ְמׁשִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ְרכֹוֶתיָך: א ָיֵדינּו ִמּבִ נּו. ַמּלֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָבע: א ֲאָסֵמינּו ׂשָ נּו. ַמּלֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ַמע קֹוֵלנּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו: נּו. ׁשְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֵתנּו: ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ נּו. ַקּבֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ֵתנּו: ַמִים ִלְתִפּלָ ֲעֵרי ׁשָ ַתח ׁשַ נּו. ּפְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

י ָעָפר ֲאָנְחנּו: נּו. ָזכֹור ּכִ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ָפֶניָך: יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ נּו. ָנא ַאל ּתְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָפֶניָך: ַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמּלְ ָעה ַהּזֹאת ׁשְ ָ ֵהא ַהּשׁ נּו. ּתְ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
נּו: נּו. ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטּפֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ָך: ם ָקְדׁשֶ ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ נּו. ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך: נּו. ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ֶמָך: ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁשְ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ה ְלַמַען ּבָ נּו. ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
פּוְך: ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ נּו. ְנקֹום ִנְקַמת ּדַ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ה ְלַמַעְנָך ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו: נּו. ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
יֵענּו: ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוׁשִ נּו. ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

ים: ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו. ֲעׂשֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו 

ָעֵלינּו:
נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ה ִעּמָ ים ֲעׂשֵ נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו. ָחּנֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ

יֵענּו: ְוהֹוׁשִ
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LE PARDON

ne pas parler entre la amida et le vidouy afin de ne pas perdre ce que le Ciel 
a prévu de nous donner. demander le pardon avec concentration détruit les 
défauts et apporte intelligence dans l’étude de la Torah et attachement à Dieu. 

on ne demande pas le pardon à Rosh ‘hodesh, ‘Hanoucca, le 15 Shevat, Pourim 
katan )deux jours(, Pourim )deux jours(, tout le mois de Nissan, Pessa’h Shéni, 
Lag Baomer )33ème jour du Omer(, du 1er Sivan jusqu’au 12 Sivan en Erets 
Israël et jusqu’au 13 Sivan hors d’Erets Israël, le 9 Av, le 15 Av, la veille de Rosh 
Hashana, de la veille de Yom Kippour jusqu’au lendemain de Rosh ‘hodesh 
Heshvan exclu, où prie un marié pendant les sept jours de réjouissances qui 
suivent le mariage )on compte à partir de l’heure de la cérémonie(  et s’il s’agit 
d’un homme divorcé qui épouse une femme divorcée pendant  trois jours, où 
aura lieu la circoncision )si la circoncision a déjà eu lieu on demande le pardon 
au minyan suivant(, en présence du père de l’enfant, du sandak ou du mohel, 
dans certaines communautés en présence d’un bar mitsva le jour de sa bar 
mitsva.

ְוַאל  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  בֹוא  ּתָ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ֹעֶרף,  י  ּוְקׁשֵ ָפִנים  י  ַעּזֵ ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ֵתנּו.  ִחּנָ ִמּתְ ם  ְתַעּלַ ּתִ
יִקים  ַצּדִ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  לֹוַמר 

ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו:

ֶהֱעִוינּו.  ֹדִפי:  ְרנּו  ּבַ ּדִ ַזְלנּו.  ּגָ ַגְדנּו.  ּבָ ְמנּו.  ָאׁשַ
ָיַעְצנּו  ֶקר:  ׁשֶ ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו.  ַזְדנּו.  ְענּו.  ְוִהְרׁשַ
ְבנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו.  ּזַ ָרע. ּכִ
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ַחְתנּו.  ׁשִ ְענּו.  ָרׁשַ ֹעֶרף:  ינּו  ִ ִקּשׁ ָצַרְרנּו.  ְענּו.  ׁשַ ּפָ
ְענּו: ְעּתָ ִעינּו. ּתִ ַעְבנּו. ּתָ ּתִ

ָלנּו.  ָוה  ׁשָ ְוֹלא  ַהּטֹוִבים  ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ ְצֹוֶתיָך  ִמּמִ ַסְרנּו 
יָת.  ָעׂשִ ֱאֶמת  י  ּכִ ָעֵלינּו.  א  ַהּבָ ל  ּכָ ַעל  יק  ַצּדִ ה  ְוַאּתָ

ְענּו: ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ
ַרֲחֶמיָך  ת  ֻדּלַ ּגְ ָהַרֲחִמים.  ּוַבַעל  ה  ַאּתָ ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ֵאל 
ֶרד  תֹוָרְתָך: ַוּיֵ תּוב ּבְ ֶדם. ְוֵכן ּכָ ַוֲחָסֶדיָך הֹוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ
ם  ם ְיֹהָוה: ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ּבְ ם. ַוּיִ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ְיֹהָוה ּבֶ

ֶנֱאַמר:
on marque un arrêt à chaque fois qu’on cite une bonté divine pour 
annuler les accusations célestes créées par les fautes.

ְקָרא36: ָניו ַוּיִ ֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ּפָ ַוּיַ
ִים.  ְיֹהָוה. ְיֹהָוה. 1 ֵאל. 2 ַרחּום. 3 ְוַחּנּון. 4 ֶאֶרְך. 5 ַאּפַ
א  6 ְוַרב־ֶחֶסד. 7 ֶוֱאֶמת: 8 ֹנֵצר ֶחֶסד. 9 ָלֲאָלִפים. 10 נֹׂשֵ

ה: ָאה. 13 ְוַנּקֵ ע. 12 ְוַחּטָ ָעֹון. 11 ָוֶפׁשַ
נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו,  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ
ה ֲאֹדָני  י ַאּתָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו, ּכִ י ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ ּכִ

on s’assoit :ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך טֹוב ְוַסּלָ
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on baisse la tête sur le bras en pensant à relever les parcelles de joie 
tombées dans les impuretés à cause des fautes. poser son visage sur le 
bras gauche prolonge la vie. dans un endroit sans Séfer Torah on récite 
la tête relevée.

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך. ְיֹהָוה ָמֵלא ַרֲחִמים. ַרֵחם ָעַלי 
ֲחָמְתָך  ּבַ ְוַאל  תֹוִכיֵחִני.  ָך  ַאּפְ ּבְ ַאל  ְיֹהָוה  ֲחנּוָני:  ּתַ ל  ְוַקּבֵ
י ִנְבֲהלּו  י ֻאְמַלל ָאִני. ְרָפֵאִני ְיֹהָוה. ּכִ ִני ְיֹהָוה. ּכִ ֵרִני: ָחּנֵ ְתַיּסְ
ְיֹהָוה ַעד ָמָתי: ׁשּוָבה  ה  ְוַאּתָ ִנְבֲהָלה ְמֹאד.  י  ְוַנְפׁשִ ֲעָצָמי: 
ֶות  ּמָ י ֵאין ּבַ ָך: ּכִ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י. הֹוׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ְיֹהָוה. ַחּלְ
ֶחה ְבָכל  י ְבַאְנָחִתי. ַאׂשְ ְך: ָיַגְעּתִ אֹול ִמי יֹוֶדה ּלָ ׁשְ ִזְכֶרָך. ּבִ
ַעס ֵעיִני.  ה ִמּכַ ׁשָ י ַאְמֶסה: ָעׁשְ ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ִתי. ּבְ ַלְיָלה ִמּטָ
ַמע  ׁשָ י  ּכִ ָאֶון.  ּפֲֹעֵלי  ל  ּכָ י  ּנִ ִמּמֶ סּורּו  צֹוְרָרי:  ָכל  ּבְ ָעְתָקה 
ח:  ִיּקָ ִתי  ִפּלָ ּתְ ְיֹהָוה  ִתי.  ִחּנָ ּתְ ְיֹהָוה  ַמע  ׁשָ ְכִיי:  ּבִ קֹול  ְיֹהָוה 

בּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: ל ֹאְיָבי. ָיׁשֻ ֲהלּו ְמֹאד ּכָ ֵיֹבׁשּו ְוִיּבָ
ָרֵאל.  ָרֵאל. ְוַאל ֹיאַבד ִיׂשְ ֵאִרית ִיׂשְ ֹמר ׁשְ ָרֵאל. ׁשְ ׁשֹוֵמר ִיׂשְ

ָרֵאל: ַמע ִיׂשְ ָהאֹוְמִרים ׁשְ
ּגֹוי  ֹיאַבד  ְוַאל  ֶאָחד.  ַעם  ֵאִרית  ׁשְ ֹמר  ׁשְ ֶאָחד.  ּגֹוי  ׁשֹוֵמר 

ְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ֶאָחד. ַהְמַיֲחִדים ׁשִ
ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש. ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי  ֹמר ׁשְ ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש. ׁשְ

ֹות ְלָקדֹוׁש: לׁש ְקֻדּשׁ ׁשָ ים ּבְ ׁשִ ּלְ ָקדֹוׁש. ַהְמׁשַ
ס  ּיֵ ְוִהְתּפַ ה  ִהְתַרּצֶ ַתֲחנּוִנים.  ּבְ ס  ּיֵ ּוִמְתּפַ ַרֲחִמים  ּבְ ה  ִמְתַרּצֶ




