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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 : 

ֵרי ֵבי ַאשְׁ ֽלוךָ  עֹוד, ֵביֶתֽךָ  יֹושְׁ ַהלְׁ ֵרי. ֶמָֽלה יְׁ ֵרי, כֹו ֶשָךָֽכה ָהָעם ַאשְׁ יָ  ָהָעם ַאשְׁ  ֶשיְׁ
 . ֱאלָֹהיו

ִהָכה ָדִוד תְׁ  , לְׁ

ךָ אֲ  ָכה, ַהֶלֶֽלךְׁ  ֱאלֹוַהי רֹוִממְׁ ךָ  ַוֲאָברְׁ עֹוָלם ִשמְׁ  . ָוֶעד לְׁ

ֶכֽיָ  יֹום ָכלבֲ  ָלה, ֲאָברְׁ ךָ  ַוֲאַהלְׁ עֹוָלם ִשמְׁ  . ָוֶעד לְׁ

יָ  דֹולגֲָ ֺהָכל יְׁ אֹד ומְׁ ֺדָכתֹו, מְׁ ִלגְׁ  . ֵחֶֽקר ֵאין וְׁ

דֹור ֹורד ַשַבח לְׁ בורֶֹתֽיךָ , ַמֲעֶשֽיךָ  יְׁ  . ַיִגֽידו וגְׁ

בֹוד ַדרהֲ  ֵרי, הֹוֶדֽךָ  ךְׁ ִדבְׁ אֶֹתֽיךָ  וְׁ לְׁ  . ָאִשֽיָחה ִנפְׁ

אֹוֶתֽיךָ  ֱעזוזוֲֶ ךָ , יֹאֵמֽרו נֹורְׁ ֺדָכתְׁ ֶרָֽםה וגְׁ  . ֲאַסןְׁ

ךָ  ַרב ֶכרֶזֽ ךָ , ַיִבֽיעו טובְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ַרֵםֽנו וְׁ  . יְׁ

ַרחום םוןחֲַ יָ  וְׁ ָדל ַאַןִֽים ֶאֶֽרךְׁ , יְׁ  . ָחֶֽסד וגְׁ

יָ  ֹובט ַרֲחָמיו, ַלךֹל יְׁ  . ַמֲעָשיו ָךל ַעל וְׁ

יָ  ֹוֽדוךָ י ֽכוָכה ַוֲחִסיֶדֽיךָ , ַמֲעֶשֽיךָ  ָךל יְׁ ָברְׁ  . יְׁ
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ךָ  בֹודכֲ  כותְׁ ךָ , יֹאֵמֽרו ַמלְׁ בוָרתְׁ ַדֵבֽרו וגְׁ  . יְׁ

ֵני הֹוִדֽיעַ לֲ  בורָֹתיו ָהָאָדם ִלבְׁ בֹוד, גְׁ כותֹו ֲהַדר וכְׁ  . ַמלְׁ

ךָ מֲַ כותְׁ כות לְׁ ךָ , עֹוָלִמים ָךל ַמלְׁ תְׁ ַשלְׁ ָכל וֶממְׁ  . ָודֹר דֹר בְׁ

יָ  ֹוֵמךְׁ ס ָכל יְׁ ִלים לְׁ זֹוֵקף, ַהםֹפְׁ ָכל וְׁ פוִפים לְׁ  . ַהךְׁ

ַשֵבֽרו ֵאֶלֽיךָ  כֹל יֵניֵעֽ ַאָתה, יְׁ ָלם ֶאת ָלֶהם נֹוֵתן וְׁ ִעתֹו ָאכְׁ  . בְׁ

ִבֽיעַ , ָיֶדֽךָ  ֶאת ֹוֵתַֽח נ ָכל וַמשְׁ  . ָרצֹון ַחי לְׁ

יָ  ִדיקצֲַ ָכל יְׁ ָרָכיו בְׁ ָחִסיד, דְׁ ָכל וְׁ  . ַמֲעָשיו בְׁ

יָ  רֹובקֲָ ָכל יְׁ ָאיו לְׁ כֹל, קֹרְׁ ָרֺאֽהו ֲאֶשר לְׁ  . ֶבֱאֶמת ִיקְׁ

ֵרָאיו צֹוןרֲ  ֶאת, ַיֲעֶשה יְׁ ָעָתם וְׁ ַמע ַשוְׁ יֹוִשיֵעם ִישְׁ  . וְׁ

יָ  ֹוֵמרׁש ֵאת, אֲֹהָביו ָךל ֶאת יְׁ ָשִעים ָךל וְׁ ִמיד ָהרְׁ  . ַישְׁ

יָ  ִהַכתת ֲ ַדֶבר יְׁ שֹו ֵשם ָבָשר ָךל ִויָבֵרךְׁ , ִןי יְׁ עֹוָלם ָקדְׁ נו. ָוֶעד לְׁ ָבֵרךְׁ  ַוֲאַנֽחְׁ  ֵמַעָתה, ָיה נְׁ
ַעד לוָיה, עֹוָלם וְׁ  .ַהלְׁ

 

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. 

ָפַתי ֲאדָֹני  ָתח שְׁ ִהָכֶתֽךָ  ַיִגיד וִפי ִתפְׁ 1.תְׁ
 

1. Dieu des patriarches 

יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ  בֹוֵתֽינּוֲֵואלֵֹהיֱֲאלֵֹהֽינּוֲי  ָרָהםֱֲאלֵֹהי,ֲא  ָחקֱֲאלֵֹהי,ֲַאב  ,ֲַיע קֹבֲֵואלֵֹהי,ֲִיצ 
ַהמֹוָראֲַהִגבֹורֲַהָגדֹולֲָהֵאל ֲו  יֹוןֲֵאל, ֲֶעל  קֵֹנה, טֹוִבים ֲחָסִדים גֹוֵמל, זֹוֵכר, ַהךֹל וְׁ  וְׁ

ֵדי ֵני גֹוֵאל וֵמִביא, ָאבֹות ַחסְׁ ֵניֶהם ִלבְׁ ַמַֽען, בְׁ מֹו לְׁ ַאֲהָבה שְׁ .ֲּוָמֵגןֲּומֹוִׁשֽיעֲֲַעֹוֵזרֲֶמֶֽלךֲ  .בְׁ
יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ  ָרָהםֲָמֵגן,ֲי   .ַאב 

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

עֹוָלםֲִגבֹורֲַאָתה דָֹניֲל  ַחֵיה,ֲא  הֹוִׁשֽיעֲֲַַרב,ֲַֽאָתהֲֵמִתיםֲמ   .ל 

(En hivers : ַהֶגֶֽשם ומֹוִריד ָהֽרוחַ  ַמִשיב. ) 

ֵךל ַכלְׁ ֶחֶֽסד ַחִטים מְׁ ַחֵטה, בְׁ ַרֲחִמים ֵמִתים מְׁ ִלים סֹוֵמךְׁ , ַרִבים בְׁ רֹוֵפא, נֹופְׁ , חֹוִלים וְׁ
ַקֵטם, ֲאסוִרים וַמִתיר בורֹות ַבַֽעל ָכֽמֹוךָ  ִמי, ָעָפר ִליֵשֵני ֱאמוָנתֹו ומְׁ , ָכךְׁ  ֽדֹוֶמה וִמי גְׁ

ַחֶטה ֵמִמית ֶמֶֽלךְׁ  ִמֽיַח  ומְׁ שוָעה וַמצְׁ ֶנֱאָמן. יְׁ יֹותֲַאָתהֲו  ַהח   .ֲֵמִתיםֲל 
יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ  ַחֵיה,ֲי   .ַהֵםִתיםֲמ 

 

3. Dieu transcendent 

ךֲֲָָקדֹוׁשֲַאָתה ִׁשמ  ֲָקדֹוׁשֲו  דֹוִׁשים, ָכלֲּוק  ֽלּוךֲֲָיֹוםֲב  ַהל  ֲֶןָֽלהֲי  יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . ֲי  ֲָהֵאל,
 .ַהָעדֹוׁש

4. Dieu source de connaissance 

ָאָדםֲחֹוֵנןֲַאָתה ַלֵלד, ַדַֽעתֲל  ךָ  ָחֵםֽנו. ִביָנה ֶלֱאנֹוש ומְׁ ֵךל ִביָנה, ֵדָעה ֵמִאתְׁ ַהשְׁ ֲָברּוךֲ . וְׁ
יֲֲַָאָתה  .ַהָדַעתֲחֹוֵנן,ֲי 

5. Dieu aide au retour et au repentir 

ִׁשיֵבֽנּו תֹוָרֶתֽךֲֲָָאִבֽינּוֲה  ֵבֽנו, ל  ָקרְׁ ֵךֽנו וְׁ ַהֲחִזיֵרֽנו, ַלֲעבֹוָדֶתֽךָ  ַמלְׁ שוָבה וְׁ ֵלָמה ִבתְׁ  שְׁ
ָפֶנֽיךָ  יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . לְׁ ׁשּוָבהֲָהרֹוֶצה,ֲי   .ִבת 

6. Demande de pardon 

ַלח ֲָלֽנּוֲס  ֲָאִבֽינּו, ֲָחָטֽאנּוֲִכי, ַחל, ֲָלֽנּוֲמ  ֵכֽנּו, ֲַמל  נּוֲִכי, ֲָפָׁשֽע  סֹוֵלֽחֲֲַמֹוֵחלֲִכי,  .ָֽאָתהֲו 
יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ  ֶבהֲַחמּון,ֲי  לֹֽחֲֲַַהַםר    .ִלס 

7. Demande de rédemption 

ֵאה ֵיֽנּוֲר  ָענ  ֲב  ִרֽיָבה, ֲִריֵבֽנּוֲו  ָאֵלֽנּו, ֵהָרהֲּוג  ַמַֽעןֲמ  ֶמֽךֲֲָל  ֲׁש  ֲָברּוךֲ  .ָֽאָתהֲָחָזקֲגֹוֵאלֲִכי,
יֲֲַָאָתה ָרֵאלֲגֹוֵאל,ֲי   .ִיש 

8. Demande de guérison  

ָפֵאֽנּו יֲָ,ֲר  ֵנָרֵפא,ֲי  ִנָּוֵׁשָֽעהֲהֹוִׁשיֵעֽנּו,ֲו  ִהָכֵתֽנו ִךי, ו  ַהֲעֵלה, ָֽאָתה תְׁ פוָאה וְׁ ֵלָמה רְׁ ָכל שְׁ  לְׁ
ַרֲחָמן ֶנֱאָמן רֹוֵפא ֶמֶֽלךְׁ  ֵאל ִךי. ַמךֹוֵתֽינו יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . ָאָתה וְׁ ֲי  ֲַעמֹוֲחֹוֵליֲרֹוֵפא,
ָרֵאל  .ִיש 

9. Demande pour la subsistance et de la pluie 

יֲָ,ֲָעֵלֽינּוֲָבֵרךֲ  ֶאת ַהזֹאתֲַהָשָנהֲֶאת,ֱֲאלֵֹהֽינּוֲי  בוָאָתה ִמיֵני ָךל וְׁ טֹוָבה תְׁ  ,לְׁ

(en été )ֵתן ָרָכה וְׁ ֵתן  (en hivers)  /  בְׁ ָרָכה וָמָטר ַטל וְׁ  ִלבְׁ

ֵני ַעל ֵעֽנו, ָהֲאָדָמה ןְׁ ַשבְׁ ָנֵתֽנּוֲּוָבֵרךֲ , ִמחוֶבֽךָ  וְׁ יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ  .ַהּטֹובֹותֲַכָשִניםֲׁש  ,ֲי 
ָבֵרךֲ   .ַהָשִניםֲמ 

10. Espoir de la fin de l’exil 

ַקע ׁשֹוָפרֲת  ֵחרּוֵתֽנּוֲָגדֹולֲב  ָשא, ל  ַקֵבץ ֵנס וְׁ ֵצֽנו, ָגֺלטֹוֵתֽינו לְׁ ַקבְׁ ַבע ַיַֽחד וְׁ פֹות ֵמַארְׁ  ַךנְׁ
יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . ָהָֽאֶרץ ַקֵבץ,ֲי  ֵחיֲמ  ָרֵאלֲַעמֹוֲִנד   .ִיש 

11. Espoir d’un retour de la justice 

ֵטֽינּוֲָהִׁשֽיָבה ָבִראׁשֹוָנהֲׁשֹופ  יֹוֲעֵצֽינו כ  ִחָכה וְׁ ַבתְׁ ָהֵסר, ךְׁ לֹוךְׁ , ַוֲאָנָחה ָיגֹון ִמֶלֽםו וְׁ  ומְׁ
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יָ , ַאָתה ָעֵלֽינו ךָ , יְׁ ַבדְׁ ֶחֶֽסד לְׁ ַרֲחִמים בְׁ ֵקֽנו, ובְׁ ַצדְׁ ָןט וְׁ יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . ַבִלשְׁ ֲאֹוֵהבֲֶמֶֽלךֲ ,ֲי 
ָדָקה ָנטֲצ   .ּוִמׁש 

12. Espoir de voir la fin du mal et l’échec des méchants 

ִׁשיִנים ַלַםל  ִהיֲַאלֲו  ָוהֲת  ָכל, ִתק  ָעה וְׁ ֶרַֽגע ָהִרשְׁ ָכל, תֹאֵבד ךְׁ ֶבֽיךָ  וְׁ ֵהָרה אֹויְׁ , ִיָךֵרֽתו מְׁ
ַהֵזִדים ֵהָרה וְׁ ַעֵקר מְׁ ַשֵבר תְׁ ַמֵגר ותְׁ ִנֽיעַ  ותְׁ ַתכְׁ ֵהָרה וְׁ ָיֵמֽינו ִבמְׁ יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . בְׁ ֲׁשֵֹבר,ֲי 
ִבים ִנֽיעֲֲַאֹי   .ֵזִדיםֲּוַמכ 

 

13. Eloge des justes 

ַעלֲַהַסִדיִקיםֲַעל ִסיִדיםֲו  ַעלֲַהח  ֵניֲו  ךֲֲִָזק  ָרֵאלֲֵביתֲַעם  ֲִיש  ַעל, ֵליַטתֲו  ֵריֶהםֲנ  ,ֲסֹופ 
ַעל ָעֵלֽינּוֲַהֶסֶֽדקֲֵגֵריֲו  ֶמֽיךֲֲָָנאֲֶיֱהמּו,ֲו  יֲֲָ,ַרח  ֵתן ,ֱאלֵֹהֽינּוֲי  ָכל טֹוב ָשָכר וְׁ ִחים לְׁ  ַהבֹוטְׁ

ךָ  ִשמְׁ ִשים, ֶבֱאֶמת בְׁ ֵקֽנו וְׁ עֹוָלם ִעָלֶהם ֶחלְׁ לֹא, לְׁ ךָ  ִךי ֵנבֹוש וְׁ נו בְׁ יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . ָבָטֽחְׁ ,ֲי 
ָען ָטחֲִמׁש   .ַלַסִדיִקיםֲּוִמב 

14. Désir de voir reconstruire Jérusalem 

ִלירּוָׁשַלִֽים ךֲֲָו  ִמיםֲִעיר  ַרח  ךֹון, ָתׁשּובֲב  ִתשְׁ תֹוָכה וְׁ ָת  ַךֲאֶשר בְׁ ֵנה, ִדַבֽרְׁ  אֹוָתה ובְׁ
ָקרֹוב ָיֵמֽינו בְׁ ַין בְׁ ִכֵמא, עֹוָלם ִבנְׁ ֵהָרה ָדִוד וְׁ תֹוָכה מְׁ יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . ָתִכין לְׁ ֲי  ֲבֹוֵנה,

רּוָׁשָלִֽים  .י 

15. Espoir de rédemption finale 

ךֲֲָָדִודֲֶצַֽמחֲֶאת ד  ֵהָרהֲַעב  ִמֽיחֲֲַמ  נֹו, ַתצ  ַקרְׁ ךָ  ִךי, ִבישוָעֶתֽךָ  ָתרום וְׁ  ָךל ִקִוֽינו ִלישוָעתְׁ
יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . ַהטֹום ִמֽיחֲַ,ֲי  ׁשּוָעהֲֶקֶֽרןֲַמצ   .ֲי 

16. Demande que nos prières soient entendues 

ַמע יֲָ,ֲקֹוֵלֽנּוֲׁש  ַרֵחםֲחּוס,ֱֲאלֵֹהֽינּוֲי  ַקֵבל,ֲָעֵלֽינּוֲו  ִמיםֲו  ַרח  ָרצֹוןֲב  ִפָלֵתֽנּוֲֶאתֲּוב   ִךי, ת 
ִפכֹות שֹוֵמֽעַ  ֵאל ַתֲחנוִנים תְׁ ָפֶנֽיךָ , ָֽאָתה וְׁ ֵךֽנו, וִמכְׁ ִשיֵבֽנו ַאל ֵריָקם, ַמלְׁ  ַאָתה ִךי. תְׁ

ִפַכת שֹוֵמֽעַ  ךָ  תְׁ ָרֵאל ַעלְׁ ַרֲחִמים ִישְׁ יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . בְׁ ִפָלהֲׁשֹוֵמֽעֲַ,ֲי   .ת 

17. Espoir du retour de la Shekhina à Sion 

ֵצה יֲָ,ֲר  ךֲָ,ֱֲאלֵֹהֽינּוֲי  ַעם  ָרֵאלֲב  ִפָלָתםֲִיש  ָהֵשב, ּוִבת  ִביר ָהֲעבֹוָדה ֶאת וְׁ ִאֵשי, ֵביֶתֽךָ  ִלדְׁ  וְׁ
ָרֵאל ִפָכָתם, ִישְׁ ַאֲהָבה ותְׁ ַקֵבל בְׁ ָרצֹון תְׁ ִהי, בְׁ ָרצֹון ותְׁ ָרֵאל ֲעבֹוַדת ָתִמיד לְׁ  .ַעֶלֽךָ  ִישְׁ

ֶתֱחֶזֽיָנה ךָ  ֵעיֵנֽינו וְׁ שובְׁ ִצטֹון בְׁ ַרֲחִמים לְׁ יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ . בְׁ ִזיר,ֲי  ִכיָנתֹוֲַהַםח  ִציֹוןֲׁש   .ל 

 

18. Remerciement pour tous les bienfaits quotidiens de la vie 

נּוֲמֹוִדים ַנֽח  יֲָ,ֲהּואֲָׁשַאָתה,ֲָלךֲ ֲא  בֹוֵתֽינּוֲֵואלֵֹהיֱֲאלֵֹהֽינּוֲי  עֹוָלם,ֲא  , ַחֵטֽינו צור, ָוֶעדֲל 
ֵעֽנו ָמֵגן דֹור הוא ַאָתה, ִישְׁ ךָ  ֽנֹוֶדה, ָודֹור לְׁ ַסֵןר כְׁ ִהָכֶתֽךָ  ונְׁ סוִרים ַחֵטֽינו ַעל, תְׁ  ַהלְׁ

ָיֶדֽךָ  ַעל, בְׁ מֹוֵתֽינו וְׁ קודֹות ִנשְׁ ַעל, ָלךְׁ  ַהןְׁ ָכל ִנֶמֽיךָ  וְׁ ַעל, ִעָלֽנו יֹום ֶשבְׁ אֹוֶתֽיךָ  וְׁ לְׁ  ִנפְׁ
טֹובֹוֶתֽיךָ  ָכל וְׁ ָצֳהָרִֽים ָובֶֹֽקר ֶעֶֽרב, ֵעת ֶשבְׁ ַרֵחם, ַרֲחֶמֽיךָ  ָכלו לֹא ִךי, ַהחֹוב, וְׁ ַהמְׁ  ִךי, וְׁ

 .ָלךְׁ  ִקִוֽינו ֵמעֹוָלם, ֲחָסֶדֽיךָ  ַתֽלו לֹא

ַעל ָבַרךְׁ  ֺךָכם וְׁ רֹוַמם ִיתְׁ ִיתְׁ ךָ  וְׁ ֵךֽנו ִשמְׁ עֹוָלם ָתִמיד ַמלְׁ  .ָוֶעד לְׁ

כֹל לו, ֶמָֽלה יֹוֽדוךָ  ַהַחִטים וְׁ ךָ  ֶאת ִויַהלְׁ שוָעֵתֽנו ָהֵאל, ֶבֱאֶמת ִשמְׁ ָרֵתֽנו יְׁ ֶעזְׁ . ֶסָֽלה וְׁ
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יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ  ךֲֲַָהּטֹוב,ֲי  ךֲֲִָׁשמ  הֹודֹותֲָנֶאהֲּול    .ל 

 

19. Demande pour la paix 

עֹוָלם ֲָתִשיםֲל  ָך ֲַעם  ָרֵאל ֲִיש  ֲַעל ֲָׁשלֹוםֲָרב ֲַהָשלֹום, ָכל ֲל  ֲָאדֹון ֲַאָתהֲהּואֲֶמֶֽלך  . ִכי
ֵעיֶנֽיָך  טֹוב בְׁ לֹוֶמֽךָ וְׁ ָכל ָשָעה ִבשְׁ ָכל ֵעת ובְׁ ָרֵאל בְׁ ָך ִישְׁ ָבֵרךְׁ ֶאת ַעלְׁ  .לְׁ

יֲֲַָאָתהֲָברּוךֲ  ָבֵרךֲ ,ֲי  ָרֵאלֲַעםֹוֲֶאתֲַהמ  2.ַבָשלֹוםֲִיש 
 

 

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

יו) ָרצֹון ִיהְׁ ֵרי לְׁ יֹון ִפי ִאמְׁ ֶהגְׁ ָפֶנֽיךָ  ִלִבי וְׁ יָ , לְׁ גֹוֲאִלי צוִרי יְׁ .(וְׁ  

צֹור, ֱאלַֹהי שֹוִני נְׁ ָפַתי, ֵמָרע לְׁ ָמה ִמַדֵבר ושְׁ ַלי, ִמרְׁ ַקלְׁ ִלמְׁ ִשי וְׁ ִשי, ִתדֹם ַנפְׁ ַנפְׁ  ֶךָעָפר וְׁ
ֶיה ַלךֹל ַתח. ִתהְׁ תֹוָרֶתֽךָ  ִלִבי ןְׁ ֹוֶתֽיךָ , בְׁ ִמצְׁ דֹוף ובְׁ ִשי ִתרְׁ ָכל. ַנפְׁ ִבים וְׁ , ָרָעה ָעַלי ַהחֹושְׁ

ֵהָרה ֵקל ֲעָצָתם ָהֵפר מְׁ ַקלְׁ ָתם וְׁ ַמַֽען ֲעֵשה. ַמֲחַשבְׁ ֶמֽךָ  לְׁ ַמַֽען ֲעֵשה, שְׁ ִמיֶנֽךָ  לְׁ  ֲעֵשה, יְׁ
ַמַֽען ֺדָשֶתֽךָ  לְׁ ַמַֽען ֲעֵשה, קְׁ ַמַֽען. תֹוָרֶתֽךָ  לְׁ צון לְׁ ִדיֶדֽיךָ  ֵיָחלְׁ ךָ  ההֹוִשֽיעָ , יְׁ ִמינְׁ . ַוֲעֵנִֽני יְׁ
יו ָרצֹון ִיהְׁ ֵרי לְׁ יֹון ִפי ִאמְׁ ֶהגְׁ ָפֶנֽיךָ  ִלִבי וְׁ יָ , לְׁ גֹוֲאִלי צוִרי יְׁ רֹוָמיוֲָׁשלֹוםֲעֶֹשה. וְׁ ֲהּוא,ֲִבמ 

ַעל,ֲָעֵלֽינּוֲָׁשלֹוםֲַיע ֶשה ָרֵאלֲָכלֲו  רּו,ֲִיש  ִאמ  3.ָאֵמןֲו 
 

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. 

ָרֵאל שֹוֵמר מֹור, ִישְׁ ֵאִרית שְׁ ָרֵאל שְׁ ַאל, ִישְׁ ָרֵאל יֹאַבד וְׁ ִרים, ִישְׁ ַמע ָהאֹומְׁ ָרֵאל שְׁ  . ִישְׁ

מֹור, ֶאָחד גֹוי שֹוֵמר ֵאִרית שְׁ ַאל, ֶאָחד ַעם שְׁ ַיֲחִדים, ֶאָחד גֹוי יֹאַבד וְׁ ךָ  ַהמְׁ יָ  ִשמְׁ  יְׁ
יָ  ֱאלֵֹהֽינו  . ֶאָחד יְׁ

מֹור, ָקדֹוש גֹוי שֹוֵמר ֵאִרית שְׁ ַאל, ָקדֹוש ַעם שְׁ ִשים, ָקדֹוש גֹוי יֹאַבד וְׁ ַשכְׁ ָשלֹש ַהמְׁ  בְׁ

                                                           
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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ֺדשֹות ָקדֹוש קְׁ 4.לְׁ
 

 

 

D - Conclusion 

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

ַשֵבֽחַ  ָעֵלֽינו ֺדָכה ָלֵתת, ַהךֹל ַלֲאדֹון לְׁ יֹוֵצר גְׁ ֵראִשית לְׁ גֹוֵיי ָעָשֽנו ֶשכֹא, בְׁ , ָהֲאָרצֹות ךְׁ
לֹא חֹות ָשָמֽנו וְׁ ןְׁ ִמשְׁ ֵקֽנו ָשם ֶשלֹא, ָהֲאָדָמה ךְׁ גָֹרֵלֽנו, ָךֶהם ֶחלְׁ ָכל וְׁ נו, ֲהמֹוָנם ךְׁ  ַוֲאַנֽחְׁ

ִעים ַתֲחִוים ךֹורְׁ ֵני, ומֹוִדים וִמשְׁ ֵכי ֶמֶֽלךְׁ  ִלפְׁ ָלִכים ַמלְׁ  ֶשהוא. הוא ָברוךְׁ  ַהָקדֹוש, ַהלְׁ
יֵֹסד ָשַמִֽים נֹוֶטה ָקרֹו ומֹוַשב, ָֽאֶרץ וְׁ ִכיַנת, ִמַלַֽעל ַבָשַמִֽים יְׁ ֵהי ֺעזֹו ושְׁ ָגבְׁ רֹוִמים בְׁ , מְׁ
ֵךֽנו ֱאֶמת. עֹוד ֵאין ֱאלֵֹהֽינו הוא תֹוָרתֹו ַךָךתוב, זוָלתֹו ֶאֶֽפס, ַמלְׁ ָת : בְׁ ָיַדעְׁ  ַהטֹום וְׁ

ָבֶבֽךָ  ֶאל ַוֲהֵשבָֹת  יָ  ִךי, לְׁ ַעל, לִמַלֽעַ  ַבָשַמֽים ָהֱאלִֹהים הוא יְׁ  .עֹוד ֵאין, ִמָתַֽחת ָהָֽאֶרץ וְׁ

תֹוָרֶתֽךֲֲַָכָכתּוב יֲָ,ֲב  לֹךֲ ֲי  עֹוָלםֲִימ  ֶנֱאַמר.ֲָוֶעדֲל  ָהָיה,ֲו  יֲֲָו  ֶמֶֽלךֲ ֲי  ֲַביֹום,ֲָהָֽאֶרץֲָכלֲַעלֲל 
ֶיהֲַההּוא יֲֲִָיה  מֹו,ֲֶאָחדֲי  5.ֶאָחדֲּוש 

 

 

 

                                                           
4
 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). 

 


