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Minha simplifié
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 de l’après-midi (minh’a) comprend essentiellement la Amida. Elle se fait entre
midi et le coucher du soleil.

A - Psaume 145

La tradition fait commencer par ce Psaume, on peut en choisir un autre ou aller directement à la
Amida :

ַאש ֵרי ָה ָעם ֶשיְׁ ָי
ְׁ ,ַאש ֵרי ָה ָעם ֶש ָך ָֽכה כֹו
ְׁ .וך ֶמ ָֽלה
ָ  עֹוד יְׁ ַה ְׁל ֽל,ית ָֽך
ֶ יֹוש ֵבי ֵב
ְׁ ַאש ֵרי
ְׁ
.ֱאל ָֹהיו
,ְׁת ִה ָכה ְׁל ָדוִ ד
.ָעד
ֶ עֹולם ו
ָ ַא ָב ְׁר ָכה ִש ְׁמ ָך ְׁל
ֲ  ו,לֹוהי ַה ֶל ֶֽל ְׁך
ַ רֹומ ְׁמ ָך ֱא
ִ ֲא
.ָעד
ֶ עֹולם ו
ָ ַא ַה ְׁל ָלה ִש ְׁמ ָך ְׁל
ֲ  ו,בֲ ָכל יֹום ֲא ָב ְׁר ֶכ ָֽי
.ֺכתֹו ֵאין ֵח ֶֽקר
ָ  וְׁ ִל ְׁגד,ומ ֺה ָכל ְׁמאֹד
ְׁ ֲָגדֹול יְׁ ָי
.ֽיך י ִַגֽידו
ָ וגבור ֶֹת
ְׁ ,ֽיך
ָ ֲש
ֶ דֹור ְׁלדֹור יְׁ ַש ַבח ַמע
.ֽיחה
ָ ָאש
ִ ֽיך
ָ  וְׁ ִד ְׁב ֵרי נִ ְׁפ ְׁלא ֶֹת,הֹוד ָֽך
ֶ ה ַדר ְׁךבֹוד
ֲ
.ֺכ ְׁת ָך ֲא ַס ְׁן ֶרֽםָה
ָ וגד
ְׁ ,ֹאמֽרו
ֵ ֽיך י
ָ אֹות
ֶ נֹור
ְׁ ֶוֲעֱזוז
. וְׁ ִצ ְׁד ָק ְׁת ָך יְׁ ַרםֵֽנו,ַבֽיעו
ִ טוב ָך י
ְׁ זֶֽ ֶכר ַרב
.וג ָדל ָח ֶֽסד
ְׁ ַאןֽיִ ם
ַ  ֶא ֶֽר ְׁך,חֲַםון וְׁ ַרחום יְׁ ָי
.ֲשיו
ָ  וְׁ ַר ֲח ָמיו ַעל ָךל ַמע,טֹוב יְׁ ָי ַלךֹל
.וכה
ָ ֽיך יְׁ ָב ְׁר ֽכ
ָ יד
ֶ ַח ִס
ֲ  ו,ֽיך
ָ ֲש
ֶ וך יְׁ ָי ָךל ַמע
ָ ֹוד
ֽ י
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.בור ְׁת ָך יְׁ ַד ֵבֽרו
ָ וג
ְׁ ,ֹאמֽרו
ֵ כות ָך י
ְׁ כֲבֹוד ַמ ְׁל
.וכבֹוד ֲה ַדר ַמ ְׁלכותֹו
ְׁ ,ָאדם ְׁגבור ָֹתיו
ָ ֽיע ִל ְׁבנֵי ָה
ַ הֹוד
ִ ֲל
.ומ ְׁמ ַש ְׁל ְׁת ָך ְׁב ָכל דֹר ָודֹר
ֶ ,עֹול ִמים
ָ כות ָך ַמ ְׁלכות ָךל
ְׁ מֲַ ְׁל
.פופים
ִ זֹוקף ְׁל ָכל ַה ְׁך
ֵ ְׁ ו,ֹומ ְׁך יְׁ ָי ְׁל ָכל ַהם ְֹׁפ ִלים
ֵ ס
.ָאכ ָלם ְׁב ִעתֹו
ְׁ נֹותן ָל ֶהם ֶאת
ֵ ַאתה
ָ ְׁ ו,ֽיך יְׁ ַש ֵבֽרו
ָ ֵעֽינֵי כֹל ֵא ֶל
.ֽיע ְׁל ָכל ַחי ָרצֹון
ַ ומ ְׁש ִב
ַ ,ָד ָֽך
ֶ ֹות ַֽח ֶאת י
ֵ נ
.ֲשיו
ָ  וְׁ ָח ִסיד ְׁב ָכל ַמע,צֲַ ִדיק יְׁ ָי ְׁב ָכל ְׁד ָר ָכיו
. ְׁלכֹל ֲא ֶשר יִ ְׁק ָר ֺאֽהו ֶב ֱא ֶמת,קֲָרֹוב יְׁ ָי ְׁל ָכל ק ְֹׁרָאיו
.יעם
ֵ יֹוש
ִ ְׁ וְׁ ֶאת ַשוְׁ ָע ָתם יִ ְׁש ַמע ו,ֲשה
ֶ רֲצֹון יְׁ ֵרָאיו ַיע
.ַש ִמיד
ְׁ  וְׁ ֵאת ָךל ָה ְׁר ָש ִעים י,ֹה ָביו
ֲ ֹומר יְׁ ָי ֶאת ָךל א
ֵ ׁש
 ֵמ ַע ָתה,ַא ַנ ְֽׁחנו נְׁ ָב ֵר ְׁך יָה
ֲ  ו.ָעד
ֶ עֹולם ו
ָ יב ֵר ְׁך ָךל ָב ָשר ֵשם ָק ְׁדשֹו ְׁל
ָ ִ ו,ת ִה ַכת יְׁ ָי יְׁ ַד ֶבר ִןי
ֲ
. ַה ְׁללויָה,עֹולם
ָ וְׁ ַעד

B - 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.
1

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

1. Dieu des patriarches

ֲ,ֲוֵאל ֵֹהיֲיַעקֹב,ֲ ֱאל ֵֹהיֲ ִיצ ָחק,ֲ ֱאל ֵֹהיֲַאב ָר ָהם,בֹותֽינּו
ֵ ַאתהֲי ֲָיֲ ֱאל ֵֹהֽינּוֲוֵאל ֵֹהיֲא
ָ ֲרּוך
ֲ ָב
זֹוכר
ֵ ְׁ ו, וְׁ קֹנֵה ַהךֹל,טֹובים
ִ גֹומל ֲח ָס ִדים
ֵ ֲ , ֲ ֵאל ֲ ֶעליֹון,מֹורא
ָ ָה ֵאל ֲ ַהגָדֹול ֲ ַה ִגבֹור ֲו ַה
ֲ.ּומגֵן
ָ ֲֽיע
ֲַ ּומֹוׁש
ִ ֲ ֶמ ֶֽלךֲֲעֹוזֵר.ַאה ָבה
ֲ  ְׁל ַמ ַֽען ְׁשמֹו ְׁב,ֵיהם
ֶ גֹואל ִל ְׁבנֵי ְׁבנ
ֵ ומ ִביא
ֵ ,ַח ְׁס ֵדי ָאבֹות
.ֲ ָמגֵןֲַאב ָר ָהם,ַאתהֲי ֲָי
ָ ֲרּוך
ֲ ָב
1

Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !
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)2. Dieu de la vie (immanent

הֹוׁשֽיעֲַ.
עֹולםֲאדֹנָיֲ,מ ַחיֵהֲ ֵמ ִתיםֲ ַֽא ָתהַ ֲ,רבֲל ִ
ַאתהֲ ִגבֹורֲל ָ
ָ
ומֹוריד
ִ
וח
) ַמ ִשיב ָה ֽר ַ

ֶֽשם(En hivers : .
ַהג ֶ

חֹולים,
רֹופא ִ
נֹופ ִלים ,וְׁ ֵ
סֹומ ְׁך ְׁ
ְׁמ ַכ ְׁל ֵךל ַחטִ ים ְׁב ֶח ֶֽסדְׁ ,מ ַחטֵה ֵמ ִתים ְׁב ַר ֲח ִמים ַר ִביםֵ ,
ֹומה ָכ ְׁך,
ומי ֽד ֶ
ֹוך ַב ַֽעל גְׁ בורֹות ִ
ישנֵי ָע ָפרִ ,מי ָכ ֽמ ָ
ומ ַקטֵם ֱאמונָתֹו ִל ֵ
סוריםְׁ ,
ומ ִתיר ֲא ִ
ַ
ַאתהֲל ַהחיֹותֲ ֵמ ִתיםֲ.
ֶא ָמןֲ ָ
שועה .ונ ֱ
ֽיח יְׁ ָ
ומ ְׁצ ִמ ַ
ומ ַחטֶה ַ
ֶמ ֶֽל ְׁך ֵמ ִמית ְׁ
ַאתהֲי ֲָיֲ,מ ַחיֵהֲ ַה ֵם ִתים.
רּוךֲ ָ
ָב ֲ
3. Dieu transcendent

ַאתה ֲי ֲָיָ ֲ ,ה ֵאלֲ
דֹוׁשים ֲב ָכל ֲיֹום ֲי ַהל ֽלּוךֲָ ֲ ֶן ָֽלהָ ֲ .ברּוךֲ ֲ ָ
ַאתה ֲ ָקדֹוׁש ֲו ִׁשמ ֲָך ֲ ָקדֹוׁשֲּ ,וק ִ
ָ
ַה ָעדֹוׁש.
4. Dieu source de connaissance

ומ ַל ֵלד ֶל ֱאנֹוש ִבינָהָ .חםֵֽנו ֵמ ִא ְׁת ָך ֵד ָעהִ ,בינָה וְׁ ַה ְׁש ֵךלָ .ברּוךֲֲ
ָאדם ֲ ַד ַֽעתְׁ ,
ַאתה ֲחֹונֵן ֲל ָ
ָ
ַאתהֲי ֲָיֲ,חֹונֵןֲ ַה ָד ַעת.
ָ
5. Dieu aide au retour et au repentir

שובה ְׁש ֵל ָמה
ירֽנו ִב ְׁת ָ
ֲבֹוד ֶת ָֽך ,וְׁ ַה ֲח ִז ֵ
ֽך ,וְׁ ָק ְׁר ֵבֽנו ַמ ְׁל ֵךֽנו ַלע ָ
תֹור ֶת ֲָ
ָאבֽינּו ֲל ָ
יבֽנּו ֲ ִ
ה ִׁש ֵ
ׁשּובה.
רֹוצהֲ ִבת ָ
ַאתהֲי ֲָיָ ֲ,ה ֶ
רּוךֲ ָ
ֽיךָ .ב ֲ
ְׁל ָפ ֶנ ָ
6. Demande de pardon

סֹולֽחֲַ ֲ ָֽא ָתה.
מֹוחל ֲו ֵ
ָאבֽינּוִ ֲ,כי ֲ ָח ָטֽאנּוֲ,מ ַחל ֲ ָלֽנּוַ ֲ,מל ֵכֽנּוִ ֲ,כי ֲ ָפ ָׁשֽענּוִ ֲ,כי ֲ ֵ
ס ַלח ֲ ָלֽנּוִ ֲ,
ֽח.
ַאתהֲי ֲָיַ ֲ,חמּוןֲ ַה ַםר ֶבהֲ ִלסלֹ ֲַ
רּוךֲ ָ
ָב ֲ
7. Demande de rédemption

גֹואל ֲ ָחזָק ֲ ָֽא ָתהָ .ברּוךֲֲ
ָאלֽנּו ֲמ ֵה ָרה ֲל ַמ ַֽען ֲׁש ֶמֽךֲִָ ֲ ,כי ֲ ֵ
יבֽנּוֲּ ,וג ֵ
ֽיבה ֲ ִר ֵ
ר ֵאה ֲב ָעניֵֽנּוֲ ,ו ִר ָ
גֹואלֲ ִיש ָר ֵאל.
ַאתהֲי ֲָיֵ ֲ,
ָ
8. Demande de guérison

ֲלה ְׁרפוָאה ְׁש ֵל ָמה ְׁל ָכל
ָׁש ָֽעהִ ,ךי ְׁת ִה ָכ ֵתֽנו ָֽא ָתה ,וְׁ ַהע ֵ
יעֽנּו ֲו ִנּו ֵ
הֹוׁש ֵ
ֵר ֵפאִ ֲ,
ר ָפ ֵאֽנּוֲ,י ֲָיֲ,ונ ָ
חֹולי ֲ ַעמֹוֲ
רֹופא ֲ ֵ
ַאתה ֲי ֲָיֵ ֲ ,
ָאתהָ .ברּוךֲ ֲ ָ
ֶא ָמן וְׁ ַר ֲח ָמן ָ
רֹופא נ ֱ
ךֹותֽינוִ .ךי ֵאל ֶמ ֶֽל ְׁך ֵ
ַמ ֵ
ִיש ָר ֵאל.
9. Demande pour la subsistance et de la pluie

טֹובה,
בוָאתה ְׁל ָ
ָ
ָב ֵר ֲךֲ ָע ֵלֽינּוֲ,י ֲָיֲ ֱאל ֵֹהֽינּוֶ ֲ,אתֲ ַה ָשנָהֲ ַהזֹאת וְׁ ֶאת ָךל ִמינֵי ְׁת
ומ ָטר ִל ְׁב ָר ָכה
( )en étéוְׁ ֵתן ְׁב ָר ָכה  )en hivers( /וְׁ ֵתן ַטל ָ
ַאתה ֲי ֲָיֲ,
ָתֽנּו ֲ ַכ ָש ִנים ֲ ַהּטֹובֹותָ .ברּוךֲ ֲ ָ
ּוב ֵר ֲך ֲׁשנ ֵ
חוב ָֽךָ ,
ַעל ְׁןנֵי ָה ֲא ָד ָמה ,וְׁ ַש ְׁב ֵעֽנו ִמ ֶ
מ ָב ֵר ֲךֲ ַה ָש ִנים.
10. Espoir de la fin de l’exil

ַאר ַבע ַךנְׁ פֹות
ֺטֹותֽינו ,וְׁ ַק ְׁב ֵצֽנו ַי ַֽחד ֵמ ְׁ
רּותֽנּו ,וְׁ ָשא נֵס ְׁל ַק ֵבץ ָגל ֵ
ׁשֹופר ֲגָדֹול ֲל ֵח ֵ
ת ַקע ֲב ָ
ַאתהֲי ֲָיֲ,מ ַק ֵבץֲ ִנד ֵחיֲ ַעמֹוֲ ִיש ָר ֵאל.
רּוךֲ ָ
ָה ָֽא ֶרץָ .ב ֲ
11. Espoir d’un retour de la justice

לֹוך
ומ ְׁ
ָחהְׁ ,
ַאנ ָ
ֲצֽינו ְׁך ַב ְׁת ִח ָכה ,וְׁ ָה ֵסר ִמ ֶלֽםו יָגֹון ו ֲ
ֽיבה ֲׁשֹופ ֵטֽינּו ֲכ ָב ִראׁשֹונָה וְׁ יֹוע ֵ
ָה ִׁש ָ
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אֹוהבֲ
ַאתהֲי ֲָיֶ ֲ,מ ֶֽלךֲֲ ֵ
וב ַר ֲח ִמים ,וְׁ ַצ ְׁד ֵקֽנו ַב ִל ְׁש ָןטָ .ברּוךֲֲ ָ
ַאתה ,יְׁ ָיְׁ ,ל ַב ְׁד ָך ְׁב ֶח ֶֽסד ְׁ
ָע ֵלֽינו ָ
ּומׁש ָנט.
צ ָד ָקהֲ ִ
12. Espoir de voir la fin du mal et l’échec des méchants

ֽיך ְׁמ ֵה ָרה יִ ָך ֵרֽתו,
ֹאבד ,וְׁ ָכל אֹויְׁ ֶב ָ
ינים ֲַאל ֲת ִהי ֲ ִתקוָה ,וְׁ ָכל ָה ִר ְׁש ָעה ְׁך ֶרֽגַע ת ֵ
ו ַל ַםל ִׁש ִ
ַאתה ֲי ֲָיֲׁ,ש ֵֹברֲ
ָמֽינוָ .ברּוךֲ ֲ ָ
ֽיע ִב ְׁמ ֵה ָרה ְׁבי ֵ
ות ַמגֵר וְׁ ַת ְׁכנִ ַ
ות ַש ֵבר ְׁ
ֵדים ְׁמ ֵה ָרה ְׁת ַע ֵקר ְׁ
וְׁ ַהז ִ
ֵדים.
ֽיעֲז ִ
ּומכ ִנ ֲַ
אֹי ִביםֲ ַ
13. Eloge des justes

יהםֲ,
יטת ֲסֹופ ֵר ֶ
ידים ֲו ַעל ֲ ִזקנֵי ֲ ַעם ֲָך ֲ ֵבית ֲ ִיש ָר ֵאלֲ ,ו ַעל ֲנ ֵל ַ
יקים ֲו ַעל ֲ ַהח ִס ִ
ַעל ֲ ַה ַס ִד ִ
בֹוט ִחים
ֽיךֲ ,י ֲָי ֲ ֱאל ֵֹהֽינּו ,וְׁ ֵתן ָש ָכר טֹוב ְׁל ָכל ַה ְׁ
ֶהמּו ֲנָא ֲ ַרח ֶמ ֲָ
ֵרי ֲ ַה ֶס ֶֽדק ֲו ָע ֵלֽינּוֲ,י ֱ
ו ַעל ֲג ֵ
ַאתה ֲי ֲָיֲ,
עֹולם ,וְׁ לֹא נֵבֹוש ִךי ְׁב ָך ָב ָט ְֽׁחנוָ .ברּוךֲ ֲ ָ
ְׁב ִש ְׁמ ָך ֶב ֱא ֶמת ,וְׁ ִשים ֶח ְׁל ֵקֽנו ִע ָל ֶהם ְׁל ָ
יקים.
ּומב ָטחֲ ַל ַס ִד ִ
ִמׁש ָעןֲ ִ
14. Désir de voir reconstruire Jérusalem

אֹותה
ָ
ובנֵה
תֹוכה ַך ֲא ֶשר ִד ַב ְֽׁר ָתְׁ ,
ירּוׁש ַל ִֽים ֲ ִעיר ֲָך ֲב ַרח ִמים ֲ ָתׁשּוב ,וְׁ ִת ְׁשךֹון ְׁב ָ
ו ִל ָ
ַאתה ֲי ֲָיֲ ,בֹונֵהֲ
תֹוכה ָת ִכיןָ .ברּוךֲ ֲ ָ
עֹולם ,וְׁ ִכ ֵמא ָדוִ ד ְׁמ ֵה ָרה ְׁל ָ
ָמֽינו ִבנְׁ יַן ָ
ְׁב ָקרֹוב ְׁבי ֵ
רּוׁש ָל ִֽים.
י ָ
15. Espoir de rédemption finale

ישוע ְׁת ָך ִקוִ ֽינו ָךל
ישוע ֶת ָֽךִ ,ךי ִל ָ
ֽיח ,וְׁ ַק ְׁרנֹו ָתרום ִב ָ
ֶאת ֲ ֶצ ַֽמח ֲ ָד ִוד ֲ ַעבד ֲָך ֲמ ֵה ָרה ֲ ַתצ ִמ ֲַ
ׁשּועהֲ.
ֽיחֲ ֶק ֶֽרןֲי ָ
ַאתהֲי ֲָיַ ֲ,מצ ִמ ֲַ
רּוךֲ ָ
ַהטֹוםָ .ב ֲ
16. Demande que nos prières soient entendues

קֹולֽנּוֲ,י ֲָי ֲ ֱאל ֵֹהֽינּוֲ,חּוס ֲו ַר ֵחם ֲ ָע ֵלֽינּוֲ,ו ַק ֵבל ֲב ַרח ִמים ֲּוב ָרצֹון ֲ ֶאת ֲת ִפ ָל ֵתֽנּוִ ,ךי
ׁש ַמע ֲ ֵ
ַאתה
יבֽנוִ .ךי ָ
יקם ַאל ְׁת ִש ֵ
ֽיךַ ,מ ְׁל ֵךֽנוֵ ,ר ָ
ומ ְׁכ ָפ ֶנ ָ
שֹומ ַֽע ְׁת ִפכֹות וְׁ ַת ֲחנונִ ים ָֽא ָתהִ ,
ֵאל ֵ
ׁשֹומֽעֲֲַת ִפ ָלה.
ַאתהֲי ֲָיֵ ֲ,
רּוךֲ ָ
שֹומ ַֽע ְׁת ִפ ַכת ַע ְׁל ָך יִ ְׁש ָר ֵאל ְׁב ַר ֲח ִמיםָ .ב ֲ
ֵ
17. Espoir du retour de la Shekhina à Sion

ית ָֽך ,וְׁ ִא ֵשי
ֲבֹודה ִל ְׁד ִביר ֵב ֶ
ּובת ִפ ָל ָתם ,וְׁ ָה ֵשב ֶאת ָהע ָ
ר ֵצהֲ,י ֲָי ֲ ֱאל ֵֹהֽינּוֲ,ב ַעם ֲָך ֲ ִיש ָר ֵאל ֲ ִ
ֲבֹודת יִ ְׁש ָר ֵאל ַע ֶל ָֽך.
ות ִהי ְׁל ָרצֹון ָת ִמיד ע ַ
ַאה ָבה ְׁת ַק ֵבל ְׁב ָרצֹוןְׁ ,
ות ִפ ָכ ָתם ְׁב ֲ
יִ ְׁש ָר ֵאלְׁ ,
ַאתהֲי ֲָיַ ֲ,ה ַםח ִזירֲׁש ִכינָתֹוֲל ִציֹון.
רּוךֲ ָ
שוב ָך ְׁל ִצטֹון ְׁב ַר ֲח ִמיםָ .ב ֲ
וְׁ ֶת ֱחזֶֽינָה ֵעינֵֽינו ְׁב ְׁ
18. Remerciement pour tous les bienfaits quotidiens de la vie

ָעד ,צור ַחטֵֽינו,
עֹולםֲו ֶ
בֹותֽינּוֲ,ל ָ
ַאתהֲהּואֲ,י ֲָיֲ ֱאל ֵֹהֽינּוֲוֵאל ֵֹהיֲא ֵ
מֹודיםֲאנַֽחנּוֲ ָל ֲךָׁ ֲ,ש ָ
ִ
סורים
ֹודה ְׁכ ָך ונְׁ ַס ֵןר ְׁת ִה ָכ ֶת ָֽךַ ,על ַחטֵֽינו ַה ְׁל ִ
ַאתה הוא ְׁלדֹור וָדֹור ,נֽ ֶ
ָמגֵן יִ ְׁש ֵעֽנוָ ,
ֽיך
אֹות ָ
ֽיך ֶש ְׁב ָכל יֹום ִע ָלֽנו ,וְׁ ַעל נִ ְׁפ ְׁל ֶ
מֹותֽינו ַה ְׁןקודֹות ָל ְׁך ,וְׁ ַעל נִ ֶמ ָ
ָד ָֽך ,וְׁ ַעל נִ ְׁש ֵ
ְׁבי ֶ
ֽיך ,וְׁ ַה ְׁמ ַר ֵחםִ ,ךי
ֽיך ֶש ְׁב ָכל ֵעתֶ ,ע ֶֽרב ָובֹ ֶֽקר וְׁ ָצ ֳה ָרֽיִ םַ ,החֹובִ ,ךי לֹא ָכלו ַר ֲח ֶמ ָ
טֹובֹות ָ
ֶ
וְׁ
עֹולם ִקוִ ֽינו ָל ְׁך.
ֽיךֵ ,מ ָ
לֹא ַתֽלו ֲח ָס ֶד ָ
ָעד.
עֹולם ו ֶ
רֹומם ִש ְׁמ ָך ַמ ְׁל ֵךֽנו ָת ִמיד ְׁל ָ
ֺכם יִ ְׁת ָב ַר ְׁך וְׁ יִ ְׁת ַ
וְׁ ַעל ך ָ
שוע ֵתֽנו וְׁ ֶע ְׁז ָר ֵתֽנו ֶס ָֽלה.
יה ְׁללו ֶאת ִש ְׁמ ָך ֶב ֱא ֶמתָ ,ה ֵאל יְׁ ָ
וך ֶמ ָֽלה ,וִ ַ
יֹוד ָ
וְׁ כֹל ַה ַחטִ ים ֽ
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.ָאהֲלהֹודֹות
ֶ ֲ ַהּטֹובֲ ִׁשמ ֲָךֲּול ֲָךֲנ,ַאתהֲי ֲָי
ָ ֲרּוך
ֲ ָב
19. Demande pour la paix

.ֲה ָשלֹום
ַ ֲמ ֶֽלך ֲָאדֹון ֲל ָכל
ֶ ֲַאתה ֲהּוא
ָ  ֲ ִכי,עֹולם
ָ ֲת ִשים ֲל
ָ ֲעם ָך
ַ ֲעל ֲִיש ָר ֵאל
ַ ֲרב
ָ ָׁשלֹום
.לֹומ ָֽך
ֶ וב ָכל ָש ָעה ִב ְׁש
ְׁ ֽיך ְׁל ָב ֵר ְׁך ֶאת ַע ְׁל ָך יִ ְׁש ָר ֵאל ְׁב ָכל ֵעת
ָ וְׁ טֹוב ְׁב ֵעי ֶנ
2
.ֲ ַהמ ָב ֵר ֲךֲ ֶאתֲ ַעםֹוֲ ִיש ָר ֵאלֲ ַב ָשלֹום,ַאתהֲי ֲָי
ָ ֲרּוך
ֲ ָב
Demande supplémentaire afin d’être humble et de se conduire en conformité aux paroles exprimées

).גֹוא ִלי
ֲ ְׁצורי ו
ִ  יְׁ ָי,ֽיך
ָ (יִ ְׁהיו ְׁל ָרצֹון ִא ְׁמ ֵרי ִפי וְׁ ֶה ְׁגיֹון ִל ִבי ְׁל ָפ ֶנ
ַפ ִשי ֶך ָע ָפר
ְׁ  וְׁ נ,ַפ ִשי ִתדֹם
ְׁ  וְׁ ִל ְׁמ ַק ְׁל ַלי נ,וש ָפ ַתי ִמ ַד ֵבר ִמ ְׁר ָמה
ְׁ , נְׁ צֹור ְׁלשֹונִ י ֵמ ָרע,ֱאל ַֹהי
,חֹוש ִבים ָע ַלי ָר ָעה
ְׁ  וְׁ ָכל ַה.ַפ ִשי
ְׁ ֽיך ִת ְׁרדֹוף נ
ָ ֹות
ֶ וב ִמ ְׁצ
ְׁ ,תֹור ֶת ָֽך
ָ  ְׁן ַתח ִל ִבי ְׁב.ַלךֹל ִת ְׁהיֶה
ֲשה
ֵ  ע,ֲשה ְׁל ַמ ַֽען יְׁ ִמי ֶנ ָֽך
ֵ  ע,ֲשה ְׁל ַמ ַֽען ְׁש ֶמ ָֽך
ֵ  ע.ֲצ ָתם וְׁ ַק ְׁל ֵקל ַמ ֲח ַש ְׁב ָתם
ָ ְׁמ ֵה ָרה ָה ֵפר ע
.ֽיעה יְׁ ִמינְׁ ָך ַו ֲענֵֽנִ י
ָ הֹוש
ִ
,ֽיך
ָ יד
ֶ ֵח ְׁלצון יְׁ ִד
ָ  ְׁל ַמ ַֽען י.תֹור ֶת ָֽך
ָ ֲשה ְׁל ַמ ַֽען
ֵ  ע,ֺש ֶת ָֽך
ָ ְׁל ַמ ַֽען ְׁקד
ֲֲהּוא,רֹומיו
ָ ֹשה ֲ ָׁשלֹום ֲ ִבמ
ֶ  ע.גֹוא ִלי
ֲ ְׁצורי ו
ִ  יְׁ ָי,ֶֽיך
ָ יִ ְׁהיו ְׁל ָרצֹון ִא ְׁמ ֵרי ִפי וְׁ ֶה ְׁגיֹון ִל ִבי ְׁל ָפנ
3
.ָאמן
ֵ ֲֲו ִאמרּו,ֲו ַעלֲ ָכלֲ ִיש ָר ֵאל,יַע ֶשהֲ ָׁשלֹוםֲ ָע ֵלֽינּו
On se recule de trois pas pour prendre congé sur la dernière phrase.

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

.אֹומ ִרים ְׁש ַמע יִ ְׁש ָר ֵאל
ְׁ  ָה,ֹאבד יִ ְׁש ָר ֵאל
ַ  וְׁ ַאל י, ְׁשמֹור ְׁש ֵא ִרית יִ ְׁש ָר ֵאל,שֹומר יִ ְׁש ָר ֵאל
ֵ
ַח ִדים ִש ְׁמ ָך יְׁ ָי
ֲ  ַה ְׁמי,ֹאבד גֹוי ֶא ָחד
ַ  וְׁ ַאל י, ְׁשמֹור ְׁש ֵא ִרית ַעם ֶא ָחד,שֹומר גֹוי ֶא ָחד
ֵ
.ֱאל ֵֹהֽינו יְׁ ָי ֶא ָחד
 ַה ְׁמ ַש ְׁכ ִשים ְׁב ָשלֹש,ֹאבד גֹוי ָקדֹוש
ַ  וְׁ ַאל י, ְׁשמֹור ְׁש ֵא ִרית ַעם ָקדֹוש,שֹומר גֹוי ָקדֹוש
ֵ
2

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.
3

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 !
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.ְׁקדֺשֹות ְׁל ָקדֹוש

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

, ֶשכֹא ָע ָשֽנו ְׁךגֹויֵי ָה ֲא ָרצֹות,אשית
ִ יֹוצר ְׁב ֵר
ֵ ֺכה ְׁל
ָ  ָל ֵתת ְׁגד,ָע ֵלֽינו ְׁל ַש ֵב ַֽח ַל ֲאדֹון ַהךֹל
ַא ַנ ְֽׁחנו
ֲ  ו, וְׁ ג ָֹר ֵלֽנו ְׁך ָכל ֲהמֹונָם, ֶשלֹא ָשם ֶח ְׁל ֵקֽנו ָך ֶהם,וְׁ לֹא ָש ָמֽנו ְׁך ִמ ְׁש ְׁןחֹות ָה ֲא ָד ָמה
 ֶשהוא.רוך הוא
ְׁ  ַה ָקדֹוש ָב, ִל ְׁפנֵי ֶמ ֶֽל ְׁך ַמ ְׁל ֵכי ַה ְׁל ָל ִכים,ומֹודים
ִ
ומ ְׁש ַת ֲחוִ ים
ִ ךֹור ִעים
ְׁ
,רֹומים
ִ ָב ֵהי ְׁמ
ְׁ וש ִכינַת עֺזֹו ְׁבג
ְׁ ,ומֹושב יְׁ ָקרֹו ַב ָש ַמֽיִ ם ִמ ַל ַֽעל
ַ
,נֹוטה ָש ַמֽיִ ם וְׁ י ֵֹסד ָֽא ֶרץ
ֶ
ָד ְׁע ָת ַהטֹום
ַ  וְׁ י:תֹורתֹו
ָ  ַך ָךתוב ְׁב,זולתֹו
ָ  ֶא ֶֽפס, ֱא ֶמת ַמ ְׁל ֵךֽנו.הוא ֱאל ֵֹהֽינו ֵאין עֹוד
. ֵאין עֹוד, וְׁ ַעל ָה ָֽא ֶרץ ִמ ָת ַֽחת, ִךי יְׁ ָי הוא ָה ֱאל ִֹהים ַב ָש ַמֽים ִמ ַל ַֽעל,ַה ֵשב ָֹת ֶאל ְׁל ָב ֶב ָֽך
ֲו
ֲֲ ַביֹום,ֲו ָהיָה ֲי ֲָי ֲל ֶמ ֶֽלךֲ ֲ ַעל ֲ ָכל ֲ ָה ָֽא ֶרץ,ֶא ַמר
ֱ ֲונ.ָעד
ֶ עֹולם ֲו
ָ ֹך ֲל
ֲ ֲי ֲָי ֲ ִימל,ֽך
ֲָ תֹור ֶת
ָ ַכ ָכתּוב ֲב
5
.ֲּושמֹוֲ ֶא ָחד,ַההּואֲ ִיהיֶהֲי ֲָיֲ ֶא ָחד
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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 !
5

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).

