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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 soir (arvit) doit se dire une fois la nuit tombée, mais en été la pratique
ashkénaze a accepté de la faire en fin de journée pour plus de commodité. Elle est principalement
composée du Shema accompagné de ses bénédictions, suivit de la Amida. Notre but est de faire
court, nous avons donc élagué au maximum. Chacun peut donc compléter en se référant à un
siddour traditionnel.

A – Psaume, extrait symbolique :
 יְ ָי.ָעיר ָכל ֲח ָמתֹו
ִ  וְ לֹא י, וְ ִה ְר ָבה ְל ָה ִשיב ַאנֹו,ַש ִחית
ְ וְ הּוא ַרחּום יְ ַכ ֵנר ָעֹון וְ לֹא י
. ַה ֶם ֶֽל ְך ַי ֲענֵֽנּו ְביֹום ָק ְר ֵאֽנּו,ֽיעה
ָ הֹוש
ִ

B - 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 du cycle du
jour et de la nuit.

נֹות ַֽח
ֵ  ְב ָח ְכ ָמה,ֲר ִּבים
ָ ֲריב ע
ִּ  ֲא ֶשר ִּב ְד ָברֹו ַמע,עֹולם
ָ  ֶאל ֵֹהֽינּו ֶמ ֶֽל ְך ָה,ַאתה ְי ָי
ָ רּוך
ְ ָב
כֹוכ ִבים
ָ ּומ ַס ֵדר ֶאת ַה
ְ ,ּומ ֲח ִליף ֶאת ַה ְז ַממִ ים
ַ ,ּוב ְתבּונָה ְמ ַשמֶה ִע ִתים
ִ ,ְש ָע ִרים
 וְ חֹ ֶֽש ְך ִמ ְננֵי,ּגֹולל אֹור ִמ ְננֵי חֹ ֶֽש ְך
ֵ ,ָלֽיְ ָלה
ָ בֹורא יֹום ו
ֵ .ֽיע ִכ ְרצֹונֹו
ַ יהם ָב ָר ִק
ֶ רֹות
ֵ ְב ִמ ְש ְמ
 ֵאל ַחי. ְי ָי ְצ ָבאֹות ְשמֹו,ּובין ָל ְֽי ָלה
ֵ ּומ ְב ִּדיל ֵבין יֹום
ַ ,ּומ ִּֽביא ָל ְֽי ָלה
ֵ ֲביר יֹום
ִּ ּומע
ַ .אֹור
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.ֲר ִּבים
ָ  ַה ַם ֲע ִּריב ע,ַאתה ְי ָי
ָ רּוך
ְ  ָב.ָעד
ֶ עֹולם ו
ָ לֹוך ָע ֵלֽינּו ְל
ְ  ָת ִּמיד ִּי ְמ,ְקיָם
ַו
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Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, qui par sa parole obscurcit les soirs et
fait les mélanges entre le jour et la nuit, les sépare, arrange les étoiles ; toujours Il règnera sur nous. Tu es
source de bénédiction, Éternel qui fait l’obscurité.
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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.

אֹותֽנּו
ָ ּומ ְש ָנ ִּטים
ִּ  ֺח ִּעים,ּומ ְצֹות
ִּ תֹורה
ָ ,ָאה ְֽב ָת
ָ עֹולם ֵבית ִּי ְש ָר ֵאל ַע ְם ָך
ָ ַאה ַבת
ֲ
תֹור ֶת ָֽך
ָ  וְ נִ ְש ַמח ְב ִד ְב ֵרי,ֽיך
ָ ֽיח ְב ֺח ֶע
ַ ָש
ִ קּומֽנּו נ
ֵ ּוב
ְ  ְב ָש ְכ ֵבֽנּו, ַעל ֵכן יְ ָי ֱאל ֵֹהֽינּו.ִּל ַם ְֽד ָת
,ָלֽיְ ָלה
ָ יֹומם ו
ָ ֶהּגֶה
ְ ּוב ֶהם נ
ָ ,ָמֽינּו
ֵ  ִכי ֵהם ַחיֵֽינּו וְ אֹ ֶֽר ְך י.ָעד
ֶ עֹולם ו
ָ ֽיך ְל
ָ ֹות
ֶ ּוב ִמ ְצ
ְ
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.אֹוהב ַעםֹו יִּ ְש ָר ֵאל
ֵ ,ַאתה ְי ָי
ָ רּוך
ְ  ָב.עֹול ִמים
ָ ַאה ָב ְת ָך ַאל ָת ִסיר ִמ ֶםֽמּו ְל
ֲ ְו

Lecture du Shéma : (principale profession de foi du judaïsme)
Si on est seul on ajoute :מן
ָ ֶא
ֱ ֵאל ֶמ ֶֽל ְך נ
(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
ֶ עֹולם ו
ָ רּוך ֵשם ְכבֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל
ְ ָב
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
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.ֽיך
ָ ּוב ְש ָע ֶר
ִּ
2e paragraphe: responsabilité collective

ַאה ָבה ֶאת
ֲ  ְל, ֲא ֶשר | ָאנ ִֹכי ְמ ַצּוֶה | ֶא ְת ֶכם ַהיֹום,ֹותי
ַ וְ ָהיָה ִאם ָשמֹ ַֽע ִת ְש ְמעּו ֶאל ִמ ְצ
יֹורה
ֶ ,ַאר ְצ ֶכם ְב ִעתֹו
ְ | ָת ִתי ְמ ַטר
ַ  וְ נ.ַפ ְש ֶכם
ְ ּוב ָכל נ
ְ  ְב ָכל | ְל ַב ְב ֶכם,ּול ָע ְבדֹו
ְ יכם
ֶ יְ ָי | ֱאל ֵֹה
ָאכ ְל ָת
ַ ְ ו,ָת ִתי | ֵע ֶֽשב | ְב ָש ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶת ָֽך
ַ  וְ נ.ֶֽך וְ ִתיר ְֹש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָֽך
ָ ָאס ְפ ָת ְד ָגנ
ַ ְ ו,ּומ ְלקֹוש
ַ
ֲב ְד ֶתם | ֱאל ִֹהים | ֲא ֵח ִרים
ַ  וְ ַס ְר ֶתם ַוע, ִה ָש ְמרּו ָל ֶכם ֶנן יִ ְפ ֶתה ְל ַב ְב ֶכם.וְ ָש ָב ְֽע ָת
, וְ ָע ַצר | ֶאת ַה ָש ַמֽיִ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָמ ָטר, וְ ָח ָרה | ַאף יְ ָי ָב ֶכם.יתם ָל ֶהם
ֶ ִוְ ִה ְש ַת ֲחו
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Tu as manifesté envers ton peuple Israël un amour éternel, tu nous a enseigné la Tora et les mitsvot… Tu es
source de bénédiction, Éternel, qui aime son peuple Israël.
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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
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).
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ַא ַב ְד ֶתם | ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָֽא ֶרץ ַהט ָֹבה | ֲא ֶשר | יְ ָי נ ֵֹתן
בּולּה ,ו ֲ
וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתן ֶאת יְ ָ
ּוק ַש ְר ֶתם | א ָֹתם ְלאֹות |
ַפ ְש ֶכםְ ,
ָל ֶכם .וְ ַש ְמ ֶתם | ֶאת ְד ָב ַרי | ֵא ֶֽלה ַעל | ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נ ְ
ֵיכם ְל ַד ֵבר ָבם,
ֵיכם .וְ ִל ַם ְד ֶתם | א ָֹתם | ֶאת ְבנ ֶ
טֹוטפֹת ֵבין | ֵעינ ֶ
ֶד ֶכם ,וְ ָהיּו ְל ָ
ַעל י ְ
ית ָֽך
ּוכ ַת ְב ָתם | ַעל ְמזּוזֹות ֵב ֶ
קּומ ָֽךְ .
ּוב ֶ
ּוב ָש ְכ ְב ָךְ ,
ּוב ֶל ְכ ְת ָך ַב ֶד ֶֽר ְךְ ,
ית ָֽךְ ,
ְב ִש ְב ְת ָך ְב ֵב ֶ
יכם
ֵיכם | ַעל ָה ֲא ָד ָמה | ֲא ֶשר נִ ְש ַבע | יְ ָי ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ימי ְבנ ֶ
יכם וִ ֵ
ֽיךְ .ל ַמ ַֽען | יִ ְרבּו | יְ ֵמ ֶ
ּוב ְש ָע ֶר ָ
ִ
ימי ַה ָש ַמֽיִ ם | ַעל ָה ָֽא ֶרץ.
ָל ֵתת ָל ֶהםִ ,כ ֵ
3e paragraphe : la sainteté par la discipline des mitsvot

ָאמ ְר ָת ֲא ֵל ֶהם ,וְ ָעשּו ָל ֶהם
ֽאמר | יְ ָי | ֶאל מ ֶֹשה ֵלאמֹרַ .ד ֵבר | ֶאל ְבנֵי | יִ ְש ָר ֵאל וְ ַ
ַויֹ ֶ
יצת ַה ָכנָף ְנ ִתיל ְת ֵכ ֶֽלת .וְ ָהיָה ָל ֶכם
ָתנּו | ַעל ִצ ִ
יהם ְלדֹר ָֹתם ,וְ נ ְ
יצת ַעל ַכנְ ֵפי ִב ְג ֵד ֶ
ִצ ִ
יתם | א ָֹתם ,וְ לֹא ָת ֽתּורּו |
ֲש ֶ
ּוז ַכ ְר ֶתם | ֶאת ָכל ִמ ְצֹות | יְ ָיַ ,וע ִ
יתם | אֹתֹו ְ
ּור ִא ֶ
יצתְ ,
ְל ִצ ִ
יתם |
ֲש ֶ
יהםְ .ל ַמ ַֽען ִת ְז ְכרּו ַוע ִ
ַאח ֵר ֶ
ַאתם זֹנִ ים | ֲ
ֵיכםֲ ,א ֶשר ֶ
ַאח ֵרי | ֵעינ ֶ
ַאח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם וְ ֲ
ֲ
ֽאתי |
הֹוצ ִּ
יכםֲ ,א ֶשר ֵ
יכםֲ .א ִּני ְי ָי | ֱאל ֵֹה ֶ
יתם ְקד ִֹשים ֵלאל ֵֹה ֶ
ֹותי ,וִ ְהיִ ֶ
ֶאת ָכל ִמ ְצ ָ
יכם.
ֶא ְת ֶכם | ֵמ ֶא ֶֽרץ ִּמ ְצ ַר ִּֽיםִּ ,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.

ַֽחנּו ִּי ְש ָר ֵאל
ַאנ ְ
זּולתֹו ,ו ֲ
ְקיָם ָע ֵלֽינּוִּ ,כי הּוא ְי ָי ֱאל ֵֹהֽינּו ְו ֵאין ָ
ֶאמּונָה ָכל זֹאת ,ו ַ
ֱא ֶמת ו ֱ
ַעםֹו.
יהם ִב ְתהֹומֹות ִט ַבע .וְ ָראּו
יהם וְ ֶאת שֹונְ ֵא ֶ
רֹוד ֵפ ֶ
ֲביר ָבנָיו ֵבין ִּג ְז ֵרי יַם סּוףֶ ,את ְ
ַה ַםע ִ
יהם ,מ ֶֹשה ּו ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל
ֲל ֶ
ּומ ְלכּותֹו ְב ָרצֹון ִק ְבלּו ע ֵ
בּורתֹוִ ,ש ְבחּו וְ הֹודּו ִל ְשמֹוַ .
ָבנָיו ְּג ָ
ֺלם:
ָאמרּו כ ָ
ירה ְב ִש ְמ ָחה ַר ָבה ,וְ ְ
ְל ָך ָענּו ִש ָ
נֹורא ְת ִהלֹת ,עֹ ֵֽשה ֶפ ֶֽלא.
ֶא ָדר ַבעֹ ֶֽדשָ ,
ִמי ָכמֹ ָֽכה ָב ֵא ִלם יְ ָיִ ,מי ָכמֹ ָֽכה נ ְ
ָאמרּו:
בֹוק ַֽע יָם ִל ְפנֵי מ ֶֹשה ,זֶה ֵא ִלי ָענּו וְ ְ
ֶֽיךֵ ,
כּות ָך ָראּו ָבנ ָ
ַמ ְל ְ
ָעד.
עֹולם ו ֶ
יְ ָי יִ ְמל ְֹך ְל ָ
ַאתה ְי ָי ,גַָאל יִּ ְש ָר ֵאל.
רּוך ָ
ֶא ַמרִּ :כי ָפ ָדה ְי ָי ֶאת ַי ֲעקֹבְּ ,וגָאלֹו ִּמיַד ָחזָק ִּמ ֶםֽמּוָ .ב ְ
ְונ ֱ
Deuxième bénédiction après le Shéma : exprime l’idée que même dans la nuit inquiétante, Dieu veille
sur Israël

לֹומ ָֽך,
ּופרֹוש ָע ֵלֽינּו ֺס ַכת ְש ֶ
ידֽנּו ַמ ְל ֵכֽנּו ְל ַחיִּ יםְ ,
ֲמ ֵ
ְהע ִּ
יבֽנּו ְי ָי ֱאל ֵֹהֽינּו ְל ָשלֹום ,ו ַ
ַה ְש ִּכ ֵ
ֲדֽנּו ,וְ ָה ֵסר ֵמ ָע ֵלֽינּו
יעֽנּו ְל ַמ ַֽען ְש ֶמ ָֽך .וְ ָהגֵן ַבע ֵ
הֹוש ֵ
ֶֽיך ,וְ ִ
טֹובה ִמ ְל ָפנ ָ
וְ ַת ְענֵֽנּו ְב ֵע ָצה ָ
ֽיך
ָפ ָ
ּוב ֵצל ְכנ ֶ
ַאח ֵרֽינּוְ ,
ּומ ֲ
אֹויֵבֶ ,ד ֶֽבר ,וְ ֶח ֶֽרב ,וְ ָר ָעב ,וְ יָגֹון ,וְ ָה ֵסר ָש ָטן ִמ ְל ָפנֵֽינּו ֵ
ּושמֹור
ילֽנּו ָֽא ָתהִ ,כי ֵאל ֶמ ֶֽל ְך ַחמּון וְ ַרחּום ָֽא ָתהְ .
ּומ ִס ֵ
שֹומ ֵרֽנּו ַ
ְ
ירֽנּוִ ,כי ֵאל
ַת ְס ִת ֵ
שֹומר ַעםֹו ִּי ְש ָר ֵאל
ַאתה ְי ָיֵ ,
רּוך ָ
עֹולםָ .ב ְ
ּול ָשלֹוםֵ ,מ ַע ָתה וְ ַעד ָ
ּובֹואֽנּוְ ,ל ַחיִ ים ְ
ֵ
אתֽנּו
ֵצ ֵ
ָל ַעד.

D - Amida
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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.
4

.ּופי י ִַּגיד ְת ִה ָל ֶת ָֽך
ִ ֲאדֹנָי ְש ָפ ַתי ִת ְפ ָתח

1. Dieu des patriarches

, וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב, ֱאל ֵֹהי יִּ ְצ ָחק,ַאב ָר ָהם
ְ  ֱאל ֵֹהי,בֹותֽינּו
ֵ ַאתה ְי ָי ֱאל ֵֹהֽינּו וֵאל ֵֹהי ֲא
ָ רּוך
ְ ָב
זֹוכר
ֵ ְ ו, וְ קֹנֵה ַהכֹל,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 ַֽען ְשמֹו ְב,ֵיהם
ֶ גֹואל ִל ְבנֵי ְבנ
ֵ ּומ ִביא
ֵ ,ַח ְס ֵדי ָאבֹות
.ַ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
ֶ ַהּג

ּומֹוריד
ִ
ּוח
ַ ) ַמ ִשיב ָה ֽר

,חֹולים
ִ רֹופא
ֵ ְ ו,נֹופ ִלים
ְ סֹומ ְך
ֵ , ְמ ַחיֵה ֵמ ִתים ְב ַר ֲח ִמים ַר ִבים,ְמ ַכ ְל ֵכל ַחיִ ים ְב ֶח ֶֽסד
,ֹומה ָל ְך
ֶ ּומי ֽד
ִ ֹוך ַב ַֽעל ְּגבּורֹות
ָ  ִמי ָכ ֽמ,ישנֵי ָע ָפר
ֵ ּומ ַקיֵם ֱאמּונָתֹו ִל
ְ ,סּורים
ִ ּומ ִתיר ֲא
ַ
.ַאתה ְל ַה ֲחיֹות ֵמ ִּתים
ָ ֶא ָמן
ֱ  ְונ.שּועה
ָ ְֽיח י
ַ ּומ ְצ ִמ
ַ ּומ ַחיֶה
ְ ֶמ ֶֽל ְך ֵמ ִמית
. ְמ ַחיֵה ַה ֵם ִּתים,ַאתה ְי ָי
ָ רּוך
ְ ָב
3. Dieu transcendent

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

רּוך
ְ  ָב. ִבינָה וְ ַה ְש ֵכל, ָחמֵֽנּו ֵמ ִא ְת ָך ֵד ָעה.ּומ ַל ֵםד ֶל ֱאנֹוש ִבינָה
ְ ,ָאדם ַד ַֽעת
ָ ַאתה חֹונֵן ְל
ָ
. חֹונֵן ַה ָד ַעת,ַאתה ְי ָי
ָ
5. Dieu aide au retour et au repentir

שּובה ְש ֵל ָמה
ָ ירֽנּו ִב ְת
ֵ  וְ ַה ֲח ִז,ֲבֹוד ֶת ָֽך
ָ  וְ ָק ְר ֵבֽנּו ַמ ְל ֵכֽנּו ַלע,תֹור ֶת ָֽך
ָ ָאבֽינּו ְל
ִּ יבֽנּו
ֵ ֲה ִּש
.שּובה
ָ רֹוצה ִּב ְת
ֶ  ָה,ַאתה ְי ָי
ָ רּוך
ְ  ָב.ֽיך
ָ ְל ָפ ֶנ
6. Demande de pardon

.ְסֹול ַֽח ָֽא ָתה
ֵ מֹוחל ו
ֵ  ִּכי, ִּכי ָפ ָש ְֽענּו, ַמ ְל ֵכֽנּו, ְמ ַחל ָלֽנּו, ִּכי ָח ָטֽאנּו,ָאבֽינּו
ִּ ,ְס ַלח ָלֽנּו
. ַחמּון ַה ַם ְר ֶבה ִּל ְסלֹ ַֽח,ַאתה ְי ָי
ָ רּוך
ְ ָב
7. Demande de rédemption
4

Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !
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רּוך
גֹואל ָחזָק ָֽא ָתהָ .ב ְ
ָאלֽנּו ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַֽען ְש ֶמ ָֽךִּ ,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 ְרפּוָאה ְש ֵל ָמה ְל ָכל
ָש ָֽעהִ ,כי ְת ִה ָל ֵתֽנּו ָֽא ָתה ,וְ ַהע ֵ
יעֽנּו וְ ִּנּו ֵ
הֹוש ֵ
ֵר ֵפאִּ ,
ְר ָפ ֵאֽנּוְ ,י ָיְ ,ונ ָ
חֹולי ַעמֹו
רֹופא ֵ
ַאתה ְי ָיֵ ,
רּוך ָ
ָאתהָ .ב ְ
ֶא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָ
רֹופא נ ֱ
כֹותֽינּוִ .כי ֵאל ֶמ ֶֽל ְך ֵ
ַמ ֵ
ִּי ְש ָר ֵאל.
9. Demande pour la subsistance et de la pluie

טֹובה,
בּוָאתּה ְל ָ
ָ
ָב ֵר ְך ָע ֵלֽינּוְ ,י ָי ֱאל ֵֹהֽינּוֶ ,את ַה ָשנָה ַהזֹאת וְ ֶאת ָכל ִמינֵי ְת
ּומ ָטר ִל ְב ָר ָכה
( )en étéוְ ֵתן ְב ָר ָכה  )en hivers( /וְ ֵתן ַטל ָ
ַאתה יְ ָי,
רּוך ָ
ָתֽנּו ַכ ָשנִּ ים ַהּטֹובֹותָ .ב ְ
ּוב ֵר ְך ְשנ ֵ
טּוב ָֽךָ ,
ַעל ְננֵי ָה ֲא ָד ָמה ,וְ ַש ְב ֵעֽנּו ִמ ֶ
ְמ ָב ֵר ְך ַה ָש ִּנים.
10. Espoir de la fin de l’exil

ַאר ַבע ַכנְ פֹות
ֺיֹותֽינּו ,וְ ַק ְב ֵצֽנּו ַי ַֽחד ֵמ ְ
רּותֽנּו ,וְ ָ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

לֹוך
ּומ ְ
ָחהְ ,
ַאנ ָ
ֲצֽינּו ְכ ַב ְת ִח ָלה ,וְ ָה ֵסר ִמ ֶםֽמּו יָגֹון ו ֲ
שֹופ ֵטֽינּו ְכ ָב ִּראשֹונָה וְ יֹוע ֵ
ְ
ֽיבה
ָה ִּש ָ
אֹוהב
ַאתה ְי ָיֶ ,מ ֶֽל ְך ֵ
רּוך ָ
ּוב ַר ֲח ִמים ,וְ ַצ ְד ֵקֽנּו ַב ִם ְש ָנטָ .ב ְ
ַאתה ,יְ ָיְ ,ל ַב ְד ָך ְב ֶח ֶֽסד ְ
ָע ֵלֽינּו ָ
ּומ ְש ָנט.
ְצ ָד ָקה ִּ
12. Espoir de voir la fin du mal et l’échec des méchants

ֽיך ְמ ֵה ָרה יִ ָכ ֵרֽתּו,
ֹאבד ,וְ ָכל אֹויְ ֶב ָ
ינים ַאל ְת ִּהי ִּת ְקוָה ,וְ ָכל ָה ִר ְש ָעה ְכ ֶרֽגַע ת ֵ
ו ְַל ַם ְל ִּש ִּ
ַאתה ְי ָי ,ש ֵֹבר
רּוך ָ
ָמֽינּוָ .ב ְ
ֽיע ִב ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ּות ַמּגֵר וְ ַת ְכנִ ַ
ּות ַש ֵבר ְ
ֵדים ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵער ְ
וְ ַהז ִ
ֵדים.
ֽיע ז ִּ
ּומ ְכ ִּנ ַ
א ְֹי ִּבים ַ
13. Eloge des justes

יהם,
סֹופ ֵר ֶ
יטת ְ
ידים ְו ַעל ִּז ְקנֵי ַע ְם ָך ֵבית יִּ ְש ָר ֵאלְ ,ו ַעל ְנ ֵל ַ
יקים ְו ַעל ַה ֲח ִּס ִּ
ַעל ַה ַס ִּד ִּ
בֹוט ִחים
ֽיךְ ,י ָי ֱאל ֵֹהֽינּו ,וְ ֵתן ָש ָכר טֹוב ְל ָכל ַה ְ
ֶהמּו נָא ַר ֲח ֶמ ָ
ֵרי ַה ֶס ֶֽדק ְו ָע ֵלֽינּו ,י ֱ
ְו ַעל ג ֵ
ַאתה יְ ָי,
רּוך ָ
עֹולם ,וְ לֹא נֵבֹוש ִכי ְב ָך ָב ָט ְֽחנּוָ .ב ְ
ְב ִש ְמ ָך ֶב ֱא ֶמת ,וְ ִשים ֶח ְל ֵקֽנּו ִע ָם ֶהם ְל ָ
יקים.
ּומ ְב ָטח ַל ַס ִּד ִּ
ִּמ ְש ָען ִּ
14. Désir de voir reconstruire Jérusalem

אֹותּה
ָ
ּובנֵה
תֹוכּה ַכ ֲא ֶשר ִד ַב ְֽר ָתְ ,
יר ָך ְב ַר ֲח ִּמים ָתשּוב ,וְ ִת ְשכֹון ְב ָ
ירּוש ַל ִּֽים ִּע ְ
ו ְִּל ָ
ַאתה ְי ָי ,בֹונֵה
רּוך ָ
תֹוכּה ָת ִכיןָ .ב ְ
עֹולם ,וְ ִכ ֵןא ָדוִ ד ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ָמֽינּו ִבנְ יַן ָ
ְב ָקרֹוב ְבי ֵ
רּוש ָל ִּֽים.
ְי ָ
15. Espoir de rédemption finale

ישּוע ְת ָך ִקּוִ ֽינּו ָכל
ישּוע ֶת ָֽךִ ,כי ִל ָ
ֽיח ,וְ ַק ְרנֹו ָתרּום ִב ָ
ֶאת ֶצ ַֽמח ָדוִּ ד ַע ְב ְד ָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִּמ ַ
שּועה.
ֽיח ֶק ֶֽרן ְי ָ
ַאתה ְי ָיַ ,מ ְצ ִּמ ַ
רּוך ָ
ַהיֹוםָ .ב ְ
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16. Demande que nos prières soient entendues

ּוב ָרצֹון ֶאת ְת ִּפ ָל ֵתֽנּוִ ,כי
ְק ֵבל ְב ַר ֲח ִּמים ְ
קֹולֽנּוְ ,י ָי ֱאל ֵֹהֽינּו ,חּוס ְו ַר ֵחם ָע ֵלֽינּו ,ו ַ
ְש ַמע ֵ
ַאתה
יבֽנּוִ .כי ָ
יקם ַאל ְת ִש ֵ
ֽיךַ ,מ ְל ֵכֽנּוֵ ,ר ָ
ּומ ְל ָפ ֶנ ָ
שֹומ ַֽע ְת ִפלֹות וְ ַת ֲחנּונִ ים ָֽא ָתהִ ,
ֵאל ֵ
שֹומ ַֽע ְת ִּפ ָלה.
ַאתה ְי ָיֵ ,
רּוך ָ
שֹומ ַֽע ְת ִפ ַלת ַע ְם ָך יִ ְש ָר ֵאל ְב ַר ֲח ִמיםָ .ב ְ
ֵ
17. Espoir du retour de la Shekhina à Sion

ית ָֽך ,וְ ִא ֵשי
ֲבֹודה ִל ְד ִביר ֵב ֶ
ּוב ְת ִּפ ָל ָתם ,וְ ָה ֵשב ֶאת ָהע ָ
ְר ֵצהְ ,י ָי ֱאל ֵֹהֽינּוְ ,ב ַע ְם ָך ִּי ְש ָר ֵאל ִּ
ֲבֹודת יִ ְש ָר ֵאל ַע ֶם ָֽך.
ּות ִהי ְל ָרצֹון ָת ִמיד ע ַ
ַאה ָבה ְת ַק ֵבל ְב ָרצֹוןְ ,
ּות ִפ ָל ָתם ְב ֲ
יִ ְש ָר ֵאלְ ,
ַאתה ְי ָיַ ,ה ַם ֲח ִּזיר ְש ִּכינָתֹו ְל ִּציֹון.
רּוך ָ
שּוב ָך ְל ִציֹון ְב ַר ֲח ִמיםָ .ב ְ
וְ ֶת ֱחזֶֽינָה ֵעינֵֽינּו ְב ְ
18. Remerciement pour tous les bienfaits quotidiens de la vie

ָעד ,צּור ַחיֵֽינּו,
עֹולם ו ֶ
בֹותֽינּוְ ,ל ָ
ַאתה הּואְ ,י ָי ֱאל ֵֹהֽינּו וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ַֽחנּו ָל ְךָ ,ש ָ
מֹודים ֲאנ ְ
ִּ
סּורים
ֹודה ְל ָך ּונְ ַס ֵנר ְת ִה ָל ֶת ָֽךַ ,על ַחיֵֽינּו ַה ְם ִ
ַאתה הּוא ְלדֹור וָדֹור ,נֽ ֶ
ָמגֵן יִ ְש ֵעֽנּוָ ,
ֽיך
אֹות ָ
ֽיך ֶש ְב ָכל יֹום ִע ָםֽנּו ,וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ
מֹותֽינּו ַה ְנקּודֹות ָל ְך ,וְ ַעל נִ ֶן ָ
ָד ָֽך ,וְ ַעל נִ ְש ֵ
ְבי ֶ
ֽיך ,וְ ַה ְמ ַר ֵחםִ ,כי
ֽיך ֶש ְב ָכל ֵעתֶ ,ע ֶֽרב ָובֹ ֶֽקר וְ ָצ ֳה ָרֽיִ םַ ,הטֹובִ ,כי לֹא ָכלּו ַר ֲח ֶמ ָ
טֹובֹות ָ
ֶ
וְ
עֹולם ִקּוִ ֽינּו ָל ְך.
ֽיךֵ ,מ ָ
לֹא ַתֽםּו ֲח ָס ֶד ָ
ָעד.
עֹולם ו ֶ
רֹומם ִש ְמ ָך ַמ ְל ֵכֽנּו ָת ִמיד ְל ָ
ֺלם יִ ְת ָב ַר ְך וְ יִ ְת ַ
וְ ַעל כ ָ
שּוע ֵתֽנּו וְ ֶע ְז ָר ֵתֽנּו ֶס ָֽלה.
יה ְללּו ֶאת ִש ְמ ָך ֶב ֱא ֶמתָ ,ה ֵאל יְ ָ
ּוך ֶן ָֽלה ,וִ ַ
יֹוד ָ
וְ כֹל ַה ַחיִ ים ֽ
ָאה ְלהֹודֹות.
ּול ָך נ ֶ
ַאתה ְי ָיַ ,הּטֹוב ִּש ְמ ָך ְ
רּוך ָ
ָב ְ
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ַאתה הּוא ֶמ ֶֽל ְך ָאדֹון ְל ָכל ַה ָשלֹום.
עֹולםִּ ,כי ָ
ָשלֹום ָרב ַעל ִּי ְש ָר ֵאל ַע ְם ָך ָת ִּשים ְל ָ
לֹומ ָֽך.
ּוב ָכל ָש ָעה ִב ְש ֶ
ֽיך ְל ָב ֵר ְך ֶאת ַע ְם ָך יִ ְש ָר ֵאל ְב ָכל ֵעת ְ
וְ טֹוב ְב ֵעי ֶנ ָ
5
ַאתה ְי ָיַ ,ה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַעםֹו ִּי ְש ָר ֵאל ַב ָשלֹום.
רּוך ָ
ָב ְ
Demande supplémentaire afin d’être humble et de se conduire en conformité aux paroles exprimées

ַפ ִשי ֶכ ָע ָפר
ַפ ִשי ִתדֹם ,וְ נ ְ
ּוש ָפ ַתי ִּמ ַד ֵבר ִּמ ְר ָמה ,וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נ ְ
שֹוני ֵמ ָרעְ ,
ֱאל ַֹהיְ ,נצֹור ְל ִּ
חֹוש ִבים ָע ַלי ָר ָעה,
ַפ ִשי .וְ ָכל ַה ְ
ֽיך ִת ְרדֹוף נ ְ
ֹות ָ
ּוב ִמ ְצ ֶ
תֹור ֶת ָֽךְ ,
ַלכֹל ִת ְהיֶהְ .נ ַתח ִל ִבי ְב ָ
ֲשה
ֲשה ְל ַמ ַֽען יְ ִמי ֶנ ָֽך ,ע ֵ
ֲשה ְל ַמ ַֽען ְש ֶמ ָֽך ,ע ֵ
ֲצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ֲח ַש ְב ָתם .ע ֵ
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ע ָ
ֽיעה יְ ִמינְ ָך ַו ֲענֵֽנִ י.
הֹוש ָ
ִ
ֽיך,
יד ָ
ֵח ְלצּון יְ ִד ֶ
תֹור ֶת ָֽךְ .ל ַמ ַֽען י ָ
ֲשה ְל ַמ ַֽען ָ
ֺש ֶת ָֽך ,ע ֵ
ְל ַמ ַֽען ְקד ָ
רֹומיו ,הּוא
ֹשה ָשלֹום ִּב ְמ ָ
גֹוא ִלי .ע ֶ
צּורי וְ ֲ
ֶֽיך ,יְ ָי ִ
יִ ְהיּו ְל ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיֹון ִל ִבי ְל ָפנ ָ
6
ָאמן.
ֲשה ָשלֹום ָע ֵלֽינּו ,וְ ַעל ָכל ִּי ְש ָר ֵאלְ ,ו ִּא ְמרּו ֵ
ַיע ֶ
5

Instaure la paix sur Ton peuple Israël et sur tous les habitants de la terre, car Tu es le Roi et le Maître de toute
paix. Tu es source de bénédiction, Éternel, qui bénis Ton peuple Israël dans la paix.
6

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

7
)(On se recule de trois pas pour prendre congé sur la dernière phrase.

F - Conclusion
Aleinou : affirmation de l’unité divine et de son universalité.

אשיתֶ ,שלֹא ָע ָשֽנּו ְכגֹויֵי ָה ֲא ָרצֹות,
יֹוצר ְב ֵר ִ
ֺלה ְל ֵ
ָע ֵלֽינּו ְל ַש ֵב ַֽח ַל ֲאדֹון ַהכֹלָ ,ל ֵתת ְּגד ָ
ַא ַנ ְֽחנּו
וְ לֹא ָש ָמֽנּו ְכ ִמ ְש ְנחֹות ָה ֲא ָד ָמהֶ ,שלֹא ָשם ֶח ְל ֵקֽנּו ָכ ֶהם ,וְ ג ָֹר ֵלֽנּו ְכ ָכל ֲהמֹונָם ,ו ֲ
רּוך הּואֶ .שהּוא
ּומֹודיםִ ,ל ְפנֵי ֶמ ֶֽל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְם ָל ִכיםַ ,ה ָעדֹוש ָב ְ
ִ
ּומ ְש ַת ֲחוִ ים
כֹור ִעים ִ
ְ
רֹומים,
ָב ֵהי ְמ ִ
ּוש ִכינַת עֺזֹו ְבג ְ
ּומֹושב יְ ָקרֹו ַב ָש ַמֽיִ ם ִמ ַם ַֽעלְ ,
ַ
נֹוטה ָש ַמֽיִ ם וְ י ֵֹסד ָֽא ֶרץ,
ֶ
ָד ְע ָת ַהיֹום
תֹורתֹו :וְ י ַ
זּולתֹוַ ,כ ָכתּוב ְב ָ
הּוא ֱאל ֵֹהֽינּו ֵאין עֹודֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵכֽנּוֶ ,א ֶֽפס ָ
ַה ֵשב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָֽךִ ,כי יְ ָי הּוא ָה ֱאל ִֹהים ַב ָש ַמֽים ִמ ַם ַֽעל ,וְ ַעל ָה ָֽא ֶרץ ִמ ָת ַֽחתֵ ,אין עֹוד.
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 ָ
7
ּושמֹו ֶא ָחד.
ַההּוא ִּי ְהיֶה ְי ָי ֶא ָחדְ ,

7

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).

