של ּ ֶפסַ ח
הַ ּג ָָדה ׁ ֶ
חץ מגיד רחצה
י

יצה כר
פ
ס

יחץ מגיד רחצה
ס
מוצ

מ
ו צי

א

מצה מרור כורך

חזרת

ח

של

ah

צה מרור כורך
מ
א
י

a de

של

רוסת

ן עורך צפון ברך
ח

ז רו

s
s
Pe

gad

הופק על ידי משרד העלייה והקליטה
Publié par Le Ministère de l'Alya et de l'Intégration

ag

H

הלל

ע מרור
ב

עורך צפון בר
ך ה
חן

רצה קדש ורחץ
נ
כרפ

ח

צה ק ד ש ו ר ח
ץ כ
נר
ר
פס

לל

ש
ֶ
ה
ל
ַהג ָּ ָד
ּפ ַסֶ

Haggada de Pessah

אגף מידע ופרסום
פסח תשע"ט ,ירושלים 2019
המדפיס הממשלתי
גרפיקה :דפוס פרינטיב ,ירושלים
© כל הזכויות שמורות

Département des Publications
Pessah 5779, Jérusalem 2019
Imprimerie gouvernementale
Imprimerie Printiv, Jérusalem
©Tous droits réservés

Centre d'information téléphonique
03-9733333 | *2994

info@moia.gov.il

www.klita.gov.il

סימני סדר הפסח

פסח תשע"ט

Déroulement du Séder de Pessah

,עולות ועולים יקרים

מָ רוֹ ר

ַק ֵד ׁש

אוכלים מן המרור

מקדשים על היין

Manger le Maror
(laitue, herbes amères)

Kiddouch de Pessah

Maror

Kadech

 שהיא יציאת עם ישראל,חג הפסח מציין את האירוע המרכזי בתולדות עם ישראל — יציאת מצרים
.מעבדות לחירות וראשית דרכו כעם
, וגם אתם עולים יקרים,"חכמינו ציוו כי "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
 סיפורכם האישי והמשפחתי הוא חלק מסיפור.כל אחת ואחד מכם חווה את יציאת מצרים הפרטית שלו

ּכוֹ ֵר ְך

ּו ְרחַ ץ

אוכלים מצה על מרורים

נוטלים ידיים לפני הסדר

 בכל שנה מתכנס העם היהודי בארץ ובעולם לחגוג את ליל הסדר ולספר במגוון שפות,לפי המסורת

Manger la Matza avec
Maror et Harosset

Se laver les mains
sans bénédiction

." כולם מסיימים את קריאת ההגדה בליל הסדר בתפילה — "לשנה הבאה בירושלים.על יציאת מצרים

Kore'h

Oure'hatz

ּ ָב ֵר ְך

מ
ו צי
א

Tsafoun

Manger la moitié de la Matsa
cachée - l'Afikoman

מצה מרור כורך

אוכלים האפיקומן המוצפן

ש

צָ פ ּון

עורך צפון בר
ך ה
ן

Repas de fête

אוכלים ירקות במי מלח

לל

Choul'han Ore'h

חץ מגיד רחצה
י

אוכלים את סעודת החג

ּ ַכ ְרפַּ ס

ה ק דש ורח
רצ
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ר
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שלְ חָ ן עוֹ ֵר ְך
ֻׁ

Karpass

Manger le Céleri

יַחַ ץ
בוצעים את המצה האמצעית
לשניים

Ya'hats

Diviser en deux la Matza

.יציאת מצרים של עם ישראל כולו

 בבואכם הנה הפכתם להיות שותפים. בירתה של מדינת ישראל,בשנה זו אתם כאן איתנו בירושלים
. וביחד נבנה כאן עתיד למען בנות ובני הדורות הבאים,לעתידה של מדינת ישראל

חג שמח לכם ולבני משפחותיכם
משרד העלייה והקליטה

Chers Olim,

Fête de Pessah, Nissan 5779, Avril 2019

La fête de Pessah célèbre l'évènement central de l'histoire du peuple juif – la Sortie
d'Égypte, qui fut le passage de l'esclavage à la liberté et la naissance de notre peuple.

מברכים ברכת המזון

אומרים את ההגדה

Bircat Hamazon

Récit de la Sortie de l'Egypte

Maguid

Nos Sages ont ordonné le précepte suivant: "À chaque génération, l'homme doit se sentir
comme s'il était lui-même sorti d'Égypte". Vous aussi, chers Olim, chacun d'entre vous a
l'occasion de vivre sa propre Sortie d'Égypte. Votre histoire personnelle et celle de votre
famille représente une part de la Sortie d'Égypte du peuple juif dans sa globalité.

הַ ּ ֵלל

ָר ְחצָ ה

אומרים תפילת הלל

נוטלים ידיים לפני הסעודה

Selon la tradition, chaque année, le peuple juif en Israël et dans le monde se réunit pour
fêter Pessah, faire le Séder et raconter la Sortie d'Égypte dans différentes langues. Nous
terminons tous la lecture de la Haggada par la prière – "l'année prochaine à Jérusalem".

Chanter le Hallel - Louange

Se laver les mains

נִ ְרצָ ה

 מַ ָצּה,מוֹ ִציא

סדר הפסח נעשה כרצון הבורא

מברכים על המצה

Chants de clôture du Séder

Bénédiction sur la matsa
et manger la matsa

Bare'h

Hallel

מַ ִּגיד

Ra'htsa

Nirtsa

Cette année vous êtes avec nous ici à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël.
En faisant votre Alya, vous participez à l'avenir de l'État d'Israël, et ensemble nous
construirons ici l'avenir pour les prochaines générations.

Hag Saméah à vous et à votre famille

Le Ministère de l'Alya et de l'Intégration

Motsi, Matsa
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On dispose sur le plateau du Seder les six aliments traditionnels :
•

Maror et 'Hazéreth: Herbes amères - elles symbolisent l'amertume de l'esclavage de nos pères en
Egypte, on utilise en général de la laitue ou du raifort.

•

'Harosset: C'est un mélange qui forme une pâte brune, composé en fonction des coutumes familiales
à base de dattes, de noix, de pommes râpées et un peu de vin, il représente le mortier utilisés par les
esclaves juifs en Egypte.

•

Karpass: Légume sur lequel on peut dire la bénédiction "Boré peri haadama". On utilise en général du céleri, ou de la pomme de terre bouillie que l’on trempe dans de l'eau salée, en souvenir des
larmes que nos ancêtres ont versé.

•

Zroa: C'est un os d'agneau ou un morceau de viande rôtie qui nous rappelle le Korban Pessah (sacrifice pascal). Au temps du Bet Hamikdach (Temple de Jérusalem) un agneau était donné pour le
sacrifice pascal et on le consommait le soir du Séder.

•

Betsa: Œuf dur qui symbolise le Korban Haguiga (Sacrifice spécifique aux fêtes) qui était fait au Bet
Hamikdach et que l'on mangeait le soir du Séder, il rappelle également le deuil de la destruction du
Temple.

Qu'est-ce que le « Hametz » ?
Le Hametz est tout aliment à base de l'une des 5 céréales suivantes qui au contact de
l'eau, ou d’une boisson contenant de l’eau, a fermenté pendant 18 minutes et plus:

 מבוא- סדר פסח

Introduction
Origine de Pessah

La fête de Pessah, est l'une des trois fêtes de pèlerinage, elle célèbre la fin de l'esclavage des Hébreux et la
sortie miraculeuse d'Egypte. Le récit fondamental de ce passage est écrit dans les premiers chapitres du livre
de Chémot (l'Exode), le texte mettant en relief l'intervention divine qui mena à la délivrance finale. Pessah
commence le 15ème jour du mois de Nissan et cette fête est toujours célébrée au printemps, ainsi on l'appelle
également Hag HaAviv, "fête du Printemps" et du renouveau.
Le mot en hébreu Pessah signifie "passer par-dessus", ce terme apparaît une première fois dans la Torah
lorsque D.ieu épargna les premiers-nés du peuple d'Israël, en "passant au-dessus" de leurs maisons lors de
la dixième plaie. Le mot Pessah fait également référence au sacrifice pascal: la veille de la sortie d’Egypte,
d’après l’ordre divin qu'ils avaient reçu, les enfants d'Israël sacrifièrent un agneau et marquèrent de son sang
les linteaux de leurs portes, afin que leurs premiers-nés soient épargnés. À l'époque du Temple, en souvenir
de ce sacrifice, chaque année, un agneau était abattu et consommé lors du Séder.
Pessah est également appelée: Hag HaMatzot, "fête des Azymes", ce nom rappelle la précipitation dans
laquelle les Hébreux sortirent d'Egypte, en effet le pain qui devait leur servir de provision pour la route n'eut
pas le temps de lever. Ce nom évoque l'importance de la consommation de la Matsa - le pain azyme, durant
la fête de Pessah et le devoir de ne pas posséder du Hametz.
La fête de Pessah est aussi désignée par Zeman Hérouténou, "l'époque de notre délivrance", cette appellation met en relief la libération du peuple du joug de Pharaon, et de la naissance du peuple juif en tant que
peuple élu de Dieu. Ce nouveau peuple entame alors son voyage vers le mont Sinaï pour le Don de la Thora,
qui sera célébré lors de la prochaine fête du calendrier juif à Chavouot. On compte dès le 2ème soir de Pessah le compte de l'Omer pendant 49 jours de Pessah à Chavouot.

1.

Blé

Le Séder de Pessah

2.

Orge

3.

Avoine

4.

Seigle

5.

Épeautre

C’est un des préceptes positifs de la Tora de raconter le 1er soir de Pessah (les deux premiers soirs en dehors
d'Israël) la Sortie d'Egypte, d'après le texte de la Haggada qui signifie récit. En effet il est écrit dans le livre
de Chémot (Exode 13-8) "" "והגדת לבנךTu raconteras alors à ton fils: C'est à cause de ceci (de ma fidélité aux
préceptes) que l'Éternel a agi en ma faveur quand je sortis d'Egypte". La sortie d'Egypte est un évènement
capital qui révèle l'existence de D. en tant que créateur et unique dirigeant de l'univers ayant le pouvoir de
réaliser tous les miracles. Le terme en hébreu de Séder signifie l’ordre, ceci fait référence à l'ordre spécial
de cette soirée. Au cours du récit on boit 4 verres de vin et on mange accoudé en signe de liberté. Pour avoir
fait la Mitsva du Séder, il faut raconter la Sortie d'Egypte, manger de la Matsa et du Maror (laitue), et boire
la majeure partie des 4 verres de vin.

Il est interdit de consommer, de tirer profit et de garder chez soi un tel Hametz pendant la période de
Pessah, même mélangé en quantité infimes à un autre aliment.
Toutes les farines à base de/ ou contenant les cinq céréales peuvent être gardées à la maison dès lors qu'elles
restent sèches (le Hametz naît du contact avec l'humidité). En général pendant la fête de Pessah, afin d’éviter
tout problème on utilisera de la fécule de pomme de terre, ou de la farine de Matsa pour cuisiner.

On a la coutume de placer au centre de la table de Pessah le plateau du Séder qui est composé d'aliments
symbolisant des idées importantes de cette soirée. On parle de la signification de ces aliments au cours du
récit de la Haggada qui sont disposés sur le plateau de façon précise (voir plus loin la disposition) et on place
au centre du plateau/ou sous selon la tradition, trois Matzot Chemourot - qui ont été strictement surveillés
lors de leur fabrication - l'une au-dessus de l'autre. On recouvre le plateau d'un napperon.
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Recherche du Hametz

יקת חָ מֵ ץ
ַ ְּב ִד

À la tombée de la nuit le 14 Nissan au soir, on recherche
le Hametz, à la lumière d'une bougie, on récite la
bénédiction suivante:

 בודקים את, לאחר תפילת ערבית,אור לי״ד בניסן
 בודקים.) אור לי"ג- החמץ לאור הנר (אם חל בשבת
: לפני בדיקת החמץ יש לברך,את החמץ

Je suis prêt à accomplir la Mitsva de vérifier la présence
de Hametz.

Hametz: Préparations à la fête de Pessah

של
ֶ ׁ ֲשה
ֵׂ ֲשה וְ לֹא ַתע
ֵׂ וּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצוַת ע
ְ ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן
ְ
יה
ְׁ שא ְּב ִריך הוּא וּ
ָ ׁ קוּד
ְ שם יִ חוּד
ֵ ׁ ְ ל.יקת חָ מֵ ץ
ַ ְּב ִד
ּ ש ִכינְ ּ ֵת
יהי נֹעַ ם
ִ ִ ו:יש ָר ֵאל
ׂ ְ שם ּ ָכל
ֵ ׁ עַ ל יְ ֵדי הַ הוּא טָ ִמיר וְ ֶנעֱלָ ם ְּב
ֲשה
ֶׂ  וּמַ ע,ֲּשה י ֵָדינ ּו ּכוֹ נְ נָה עָ לֵ ינו
ֶׂ  וּמַ ע,ּיְ ָי ֶאלֹהֵ ינ ּו עָ לֵ ינו
.ּי ֵָדינ ּו ּכוֹ נְ נֵהו

Loué sois-Tu Éternel notre D.ieu, Roi de l'univers,

ּ ָבר ּו ְך

שר
ֶ ׁ ֲ א,ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
: וְ ִצ ָוּנ ּו עַ ל ִּביעוּר חָ מֵ ץ,שנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו
ָ ׁ ִק ְ ּד

qui nous a sanctifiés par Ses Commandements et nous
a ordonné de détruire le Hametz.
Lorsque la recherche est terminée, on dit le texte d’annulation du Hametz :

:אחר הבדיקה אומרים

“Que tout Hametz, qui se trouve encore en ma
possession, que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas détruit,
dont je n'ai pas connaissance, soit considéré comme
inexistant et sans valeur, comme la poussière de la terre.”

ּ ָכל

 ְדלָ א,יכא ִב ְר ׁשו ִּתי
ָ ּ ח ֲִמ ָירא ַוח ֲִמיעָ א ְד ִא
הוֵי הֶ ְפ ֵקר
ֱ ֶ לִ ְבטֵ ל וְ ל,יה
ּ  ו ְּדלָ א ִבעַ ְר ּ ֵת,יה
ּ ח ֲִמ ּ ֵת
:ְּכעַ ְפ ָרא ְד ַא ְרעָ א

Brûler le Hametz

 שורפים, בסוף שעה חמישית מאור הבוקר,בערב פסח
 ואם חל ערב פסח בשבת שורפים בערב,את החמץ
: בשעת שריפת החמץ אומרים.שבת

Je suis prêt à accomplir la Mitsva de brûler le Hametz.

של
ֶ ׁ ֲשה
ֵׂ ֲשה וְ לֹא ַתע
ֵׂ וּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצוַת ע
ְ ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן
ְ שא ְּב ִר
,יה
ְׁ יך הוּא וּ
ָ ׁ קוּד
ְ שם יִ חוּד
ֵ ׁ ְש ֵריפַ ת חָ מֵ ץ ל
ְׂ
ּ ש ִכינְ ּ ֵת
יהי נֹעַ ם
ִ ִ ו.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִשם ּ ָכל י
ֵ ׁ עַ ל יְ ֵדי הַ הוּא טָ ִמיר וְ ֶנעֱלָ ם ְּב
ֲשה
ֶׂ ֲשה י ֵָדינ ּו ּכוֹ נְ נָה עָ לֵ ינ ּו וּמַ ע
ֶׂ יְ ָי ֶאלֹהֵ ינ ּו עָ לֵ ינ ּו וּמַ ע
.ּי ֵָדינ ּו ּכוֹ נְ נֵהו

“Que tout Hametz, qui se trouve encore en
ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que
j'ai détruit ou que je n'ai pas détruit, dont je n'ai pas
connaissance, soit considéré comme inexistant et sans
valeur, comme la poussière de la terre.”

ּ ָכל

ח ֲִמ ָירא ַוח ֲִמיעָ א ְ ּד ִא ּ ָכא ִב ְר ׁשו ִּתי ַ ּד ֲחז ּ ִֵת ּה
ו ְּדלָ א ֲחז ּ ִֵת ּה ַ ּדח ֲִמ ּ ֵת ּה ו ְּדלָ א ח ֲִמ ּ ֵת ּה ְ ּד ִבעַ ְר ּ ֵת ּה ו ְּדלָ א
: לִ ְבטֵ ל וְ לֶ ֱהוֵי הֶ ְפקֵ ר ְּכעַ ְפ ָרא ְד ַא ְרעָ א,ִבעַ ְר ּ ֵת ּה
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Si quelqu'un a beaucoup de Hametz et hésite à s'en défaire, il aura la possibilité de le vendre à un non-juif.
En général ces ventes sont organisées par le Rav de la communauté locale. Le Hametz peut être racheté après
Pessah. Le Hametz vendu doit être stocké dans un endroit fermé.
Il est d'usage d'employer pendant Pessah une vaisselle et une batterie de cuisine réservées exclusivement à
cette fête. Toutefois on peut rendre utilisable pour Pessah certains ustensiles dont on se sert toute l'année.
Il existe deux procédés de kachérisation le “Liboun” par action du feu et la “Ag’ala” par action de l'eau
bouillante. À l'époque de Pessah en Israël, on trouve dans les rues près des synagogues des personnes responsables de grands bacs d’eau bouillante pour la Ag’ala des ustensiles.

La veille de Pessah
La veille de Pessah le 14 Nissan au soir, après avoir nettoyé méticuleusement l'ensemble de la maison (et
avoir vendu le Hametz par l'acte de vente si cela était nécessaire), on recherche le Hametz dans toute la
maison c'est la Bdikat Hametz.
Il n'est pas nécessaire de faire cette recherche dans les lieux vendus pour Pessah. Les aliments que l'on a
l'intention de vendre ou de consommer ultérieurement seront mis de côté.

ש ֵרפַ ת חָ מֵ ץ
ְׂ

Le lendemain, donc le 14 Nissan au matin, depuis le lever
du soleil jusqu'à la fin de la 5ème heure du jour, on brûle
le Hametz que l'on a trouvé et on dit de nouveau le texte
d'annulation du Hametz (si Pessah tombe samedi soir, on
brûle le Hametz vendredi matin):

La majorité des préceptes positifs et négatifs de la Tora en lien avec Pessah figurent dans la Paracha Bo du
livre de Chémot (l’Exode), entre autres de rechercher, de brûler et d’annuler le Hametz la veille de Pessah.
Ainsi à l’approche de Pessah, on nettoie l'ensemble de la maison, on enlève tous les aliments et produits
contenant du Hametz et toutes les miettes tombées dans différents endroits. On nettoie les ustensiles de cuisine, les fours, les réfrigérateurs, les sacs, les cartables, les placards, les poches des vêtements, les armoires,
la voiture, les locaux professionnels, etc. On change la veille de Pessah les sacs des aspirateurs, la brosse
des balais.

•

Avant de commencer cette recherche, on a l’habitude de placer, dans différents endroits de la maison,
dix petits morceaux de Hametz enveloppés dans du papier afin de ne pas prononcer la bénédiction
en vain.

•

Celui qui cache les dix morceaux fera attention de ne pas oublier où il les a placés ! Une autre personne de la famille les cherchera.

•

On éteint toutes les lumières de la maison et on s'éclaire à l'aide d'une bougie ou d'une lampe de
poche pour la recherche du Hametz dans tous les coins de la maison.

•

On ne parle pas entre la bénédiction et la fin de la recherche du Hametz si ce n'est que le sujet de la
discussion soit lié à cette recherche.

•

Quand on trouve un des dix morceaux de Hametz, on le met dans un sac en plastique en lieu sûr, afin
qu'il ne se répande pas, ces morceaux seront brûlés le lendemain matin.

•

Si Pessah débute un samedi soir, on fait la recherche du Hametz le jeudi soir.
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Le plateau du Séder

ַקע ֲַרת הַ ּ ֵס ֶדר

Erouv Tavchilin

Sur le plateau du Séder on place trois Matzot sur
lesquelles, ou autour desquelles selon la tradition,
on placera selon la disposition suivante les aliments
traditionnels:

על השולחן הערוך מניחים קערה ובה שלוש

On fait un Erouv Tavchilin avant l’entrée de la fête lorsque
le deuxième jour de Yom Tov est un Chabbat ou qu'un
Chabbat suit immédiatement les jours de Yom Tov, afin
d’autoriser la préparation des repas de Chabbat pendant
Yom Tov, à partir d’une flamme existante.

À droite:

À gauche: Au centre: -

: מכסים את המצות ועליהן מניחים.מצות
 חרוסת- למטה

en bas: le Harosset
en haut: Os d'agneau
en bas: le céleri
en haut: l'œuf
en bas: les herbes amères
en haut: la laitue

:מימין

 זרוע- למעלה
 כרפס-  למטה:משמאל
 ביצה- למעלה
 חזרת-  למטה:באמצע
 מרור- למעלה

מרור
Maror

עֵ ר ּוב ּ ַת ְב ִׁשילִ ין

Pour faire l’Erouv Tavchilin, on prend un œuf dur, ou un
morceau de poisson ou de viande cuisiné accompagné
d'une Matsa que l'on consommera pendant l'un des repas
de Chabbat et on dit la Bénédiction ci-dessous.
Par cet acte symbolique, nous déclarons que nous avons
débuté la préparation des repas du Chabbat avant Yom
Tov, et que les travaux que nous accomplirons la veille
de Chabbat, ne feront que compléter ceux commencés
avant Yom Tov.
ביום טוב שחל להיות בערב שבת (יום ו׳) אסור לאפות
או לבשל לשבת אלא על ידי עירובי תבשילין שעושה
 היינו שלוקח מצה שלמה עם.)בערב יום טוב (יום ה׳
.כזית תבשיל או ביצה צלויה ומברך

Laitue

ביצה

זרוע

Œuf dur

Os d'agneau

Betsa

Zroa

כרפס

חרוסת

Céleri

Pâte à base de dattes
et de noix

Karpass

Harosset

חזרת
Hazéreth

Herbes amères
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ּ ָבר ּו ְך

Loué sois-Tu Éternel notre D.ieu, Roi de l'univers,

,ַא ּ ָתה יְ הוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
: וְ ִצ ָוּנ ּו עַ ל ִמ ְצוַת עֵ רוּב,שנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו
ָ ׁ שר ִק ְ ּד
ֶ ׁ ֲא

Par cet Erouv nous pourrons cuisiner et allumer une

יְ הֵ א ׁ ָש ָרא לָ נָא לְ מֵ פָ א
וּלְ בַ ּ ׁ ָשלָ א וֹ לְ ַא ְטמָ נָא וּלְ ַא ְדלָ ָקא ְׁש ַרגָא וּלְ מֶ עְ ּ ַבד
ש ּ ַב ּ ָתא לָ ָנ ּו וּלְ כָ ל
ַ ׁ ְּ ָכל צָ ְרכָ נָא ִמיּוֹ מָ א טָ בָ א ל
:ש ָר ֵאל הַ דָּ ִרים ּ ָבעִ יר הַ זּאת
ׂ ְ ִי

Si on ne comprend pas l'araméen, on dira le texte en
français.

:ומי שאינו מבין את השפה הארמית אומר בעברית

qui nous a sanctifiés par Ses Commandements et nous
a ordonné de faire la Mitsva de Erouv.

ּ ַבה ֲֵדין עֵר ּובָ א

flamme (à partir d'une flamme existante) et préparer
tout ce dont nous avons besoin pendant Yom Tov
pour Chabbat.

של וּלְ הַ ְּט ִמין
ֵ ׁ ּ ַּ ָבזֶה הָ עֵ רוּב יְ הֵ א מֻ ּ ָתר לָ נ ּו לֶ אֱ פוֹ ת וּלְ ב
,ש ּ ָבת
ַ ׁ ְוּלְ הַ ְדלִ יק נֵר וְ לַ עֲשׂ וֹ ת ּ ָכל צָ ְרכֵ ינ ּו ִמיּוֹ ם טוֹ ב ל
.ש ָר ֵאל הַ דָּ ִרים ּ ָבעִ יר הַ זּאת
ׂ ְ ִלָ נ ּו וּלְ כָ ל י

Les aliments ayant servis au Erouv, doivent être
consommés durant Chabbat.

שומרים את העירוב ואוכלים ממנו בסעודת השבת
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Déroulement du Séder de Pessah

הַ ְדלָ ַקת הַ ּנֵרוֹת

Allumage des Bougies

Le Séder de la Haggada est divisé en 15 parties:
1. Kadéch:

 קדשOn sanctifie la fête en disant le Kiddouch.

2.

 ורחץOn se lave les mains sans faire la Bérakha.

Oure'hatz:

3. Karpass:

 כרפסOn mange du céleri trempé dans de l'eau salée.

4. Ya'hats:

 יחץOn divise en deux la Matza du milieu.

5. Maguid:

 מגידOn fait le récit de la Sortie de l'Egypte.

6. Ra'htsa:

 רחצהOn se lave les mains avec Bérakha.

7. Motsi:

 מוציאOn dit la bénédiction dite sur le pain.

8. Matsa:

 מצהOn dit la bénédiction sur la matsa et on la mange.

9. Maror:

 מרורOn mange les herbes amères.

10. Kore'h:

 כורךOn mange la Matza avec du Maror et du Harosset.

Avant l'entrée de la fête, on allume deux bougies en récitant
les bénédictions suivantes:

.עם כניסת החג מדליקות הנשים נרות
:לאחר ההדלקה הן מברכות שתי ברכות

Loué sois-Tu Éternel notre D.ieu, Roi de l'univers,

, אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם,ַָא ּ ָתה יְ י

qui nous a sanctifiés par Ses Commandements et nous
a ordonné d'allumer les bougies (de Shabbat et) de
Yom Tov.

ּ ָבר ּו ְך

של
ֶ ׁ  וְ ִצ ָוּנ ּו לְ הַ ְדלִ יק נֵר,שנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו
ָ ׁ שר ִק ְ ּד
ֶ ׁ ֲא
.[ש ּ ָבת וְ ] יוֹ ם טוֹ ב
ַׁ
, אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם,ַָא ּ ָתה יְ י

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

qui nous a accordés vie, nous a soutenus et nous a
permis d'atteindre ce moment.

ּ ָבר ּו ְך

.חיָנ ּו וְ ִקיְ מָ נ ּו וְ ִהגִ יעָ נ ּו לַ זְמַ ן הַ זֶה
ֱ ֶשה
ֶׁ

11. Choul'han Ore'h:  שולחן עורךOn mange le repas de fête.
12. Tsafoun:

 צפוןOn mange l'Afikoman caché.

13. Bare'h:

“ ברךBircat Hamazon” - Action de grâce après le repas.

14. Hallel:

 הללOn chante le Hallel – Louange à D.ieu.

15. Nirtsa:

 נרצהChants de clôture - Le Séder est favorablement accepté.
12
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ּ ָבר ּו ְך

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

שר
ֶ ׁ ֲ א,ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
שנ ּו
ָ ׁ ּ ָבחַ ר ּ ָבנ ּו ִמ ּ ָכל עָ ם וְ רוֹ ְממָ נ ּו ִמ ּ ָכל לָ ׁשוֹ ן וְ ִק ְ ּד
:ש ּ ָבת
ַ ׁ (ב
ְּ ַת ּ ֶתן לָ נ ּו יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְּב ַאהֲבָ ה
ִּ  ו.ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו
 חַ ִּגים ּוזְמַ ִנּים,ש ְמחָ ה
ׂ ִ ְׁ ַש ּ ָבתוֹ ת לִ ְמנוּחָ ה וּ)מוֹ ע ֲִדים ל
 ֶאת יוֹ ם (הַ ּ ׁ ַש ּ ָבת הַ זֶה וְ ֶאת יוֹ ם) חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת,ששׂ וֹ ן
ָׂ ְל
 זֵכֶ ר, ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש,)(ב ַאהֲבָ ה
ְּ ּתנ ּו
ֵ  זְמַ ן חֵ רו,הַ זֶּה
 ִּכי בָ נ ּו בָ חַ ְר ּ ָת וְ אוֹ ָתנ ּו ִק ַ ּד ְׁש ּ ָת.יאת ִמ ְצ ָריִ ם
ַ יצ
ִ ִל
ָ
(ב ַאהֲבָ ה
ּ ְ שך
ֶ  (וְ ׁ ַש ּ ָבת) וּמוֹ ע ֲֵדי ָק ְד,ִמ ּ ָכל הָ עַ ִּמים
 ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה.ּששׂ וֹ ן ִהנְ חַ לְ ּ ָתנו
ָׂ ש ְמחָ ה ו ְּב
ׂ ִ ) ְּב,ו ְּב ָרצוֹ ן
.ש ָר ֵאל וְ הַ ְזּמַ ִּנים
ׂ ְ ִ ְמ ַק ֵ ּד ׁש (הַ ּ ׁ ַש ּ ָבת וְ )י,ָיְ י

qui nous a choisis parmi tous les peuples et nous
a élevés au-dessus de tous les langages, et nous a
sanctifiés par Ses commandements. Éternel, notre
Dieu, dans l'amour, Tu nous as donnés (le Shabat: des
Shabats pour le repos et) des célébrations pour la joie,
des fêtes et des saisons festives pour l'allégresse, (le
Shabat: ce jour de Shabat et) le jour de cette Fête des
Matzot et cette célébration de sainte convocation,
le temps de notre liberté (le Shabat: dans l'amour), une
sainte convocation, commémorant la Sortie d'Egypte.
Car Tu nous as élus et nous as sanctifiés parmi tous
les peuples, et Tu nous as donnés en héritage (le Shabat:
le Shabat et) Tes saintes fêtes (le Shabat: dans l'amour et la
bienveillance), dans l'allégresse et la joie. Loué sois-Tu,
Éternel, qui sanctifie (le Shabat: le Shabat et) Israël et les
saisons festives.

Si le Séder a lieu à l’issue de Chabbat, on ajoute dans le Kiddouch
les bénédictions de Havdala:

:יפים
ִ ש ּ ָבת מוֹ ִס
ַ ׁ ְּבמוֹ צָ ֵאי

ּ ָבר ּו ְך

 ּבוֹ ֵרא,ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
ְ ֶ ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מ.ְמאוֹ ֵרי הָ ֵא ׁש
לֶך הָ עוֹ לָ ם
 ּ ֵבין,חש ְך
ֶ ׁ ְ ּ ֵבין אוֹ ר ל,הַ ּ ַמ ְב ִ ּדיל ּ ֵבין ק ֶֹד ׁש לְ חֹל
שת
ֶׁ ש
ֵ ׁ ְיעי ל
ִ  ּ ֵבין יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב,ש ָר ֵאל לָ עַ ִּמים
ׂ ְ ִי
שת יוֹ ם
ַ ׁ ּ ש ּ ָבת לִ ְק ֻד
ַ ׁ שת
ַ ׁ ּ  ּ ֵבין ְק ֻד.ֲשה
ֶׂ יְ מֵ י הַ ּ ַמע
שת יְ מֵ י
ֶ ׁ ֵ וְ ֶאת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִביעִ י ִמ ּ ׁש,טוֹ ב ִה ְב ַ ּדלְ ּ ָת
ָ ִה ְב ַ ּדלְ ּ ָת וְ ִק ַ ּד ְׁש ּ ָת ֶאת עַ ְּמך.ֲשה ִק ַ ּד ְׁש ּ ָת
ֶׂ הַ ּ ַמע
ְ
ָ
 ּ ָברוּך ַא ּ ָתה יְ ָי הַ ּ ַמ ְב ִדיל.ש ֶתך
ָ ׁ ּ ש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד
ׂ ְ ִי
.ּ ֵבין ק ֶֹד ׁש לְ ק ֶֹד ׁש

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

qui crée les lumières du feu. Loué sois-Tu, Éternel,
notre Dieu, Roi de l'univers, qui distingue le sacré et
le profane, la lumière et l'obscurité, Israël et les autre
nations, le septième jour et les six jours de travail. Tu
as distingué la sainteté du Shabat et celle de la fête, et
Tu as sanctifié le septième jour au-dessus des six jours
de travail. Tu as mis à part et sanctifié Ton peuple
Israël avec Ta sainteté. Loué sois-Tu, Éternel, qui fait
une distinction entre le saint et le saint.

של ּ ֶפסַ ח
ֶ ׁ סֵ ֶדר הַ ּג ָָדה
LE SÉDER DE PESSAH

Kadéch

ַק ֵ ּד ׁש

Kiddouch de Pessah: On remplit le 1er verre de vin et on sanctifie la
fête par le récit du Kiddouch.

:מוזגים כוס ראשונה ומקדשים

Je suis prêt à accomplir la Mitsva de boire le 1er des 4
verres de vin.

אשוֹ נָה שֶ ל ַא ְר ּ ַבע
ׁ וּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצוַת ּכוֹ ס ִר
ְ ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן
ְ שא ְּב ִר
 עַ ל יְ ֵדי,יה
ְׁ יך וּ
ָ ׁ קוּד
ְ שם יִ חוּד
ֵ ׁ ְ ל,ּכוֹ סוֹ ת
ּ ש ִכינְ ּ ֵת
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִשם ּ ָכל י
ֵ ׁ  ְּב,הַ הוּא טָ ִמיר וְ ֶנעֱלָ ם

Quand la fête tombe Shabat, on dit tout d'abord:

ש ּ ָבת מַ ְת ִחילִ ים
ַ ׁ בליל

Le soir se fit, puis le matin. Le sixième jour.

 ַויְ כֻ לּ ּו.עֶ ֶרב ַויְ ִהי ב ֶֹקר יוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי
 ַויְ כַ ל אֱ ל ִֹהים.שמַ יִ ם וְ הָ ָא ֶרץ וְ כָ ל ְצבָ ָאם
ָ ׁ ַה
ּש ֹּבת
ְׁ שה ַו ִי
ׂ ָ ָשר ע
ֶ ׁ ֲאכ ּתוֹ א
ְ ַיעי ְמל
ִ ּ ַביוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב
.שה
ׂ ָ ָשר ע
ֶ ׁ ֲאכ ּתוֹ א
ְ ַיעי ִמ ּ ָכל ְמל
ִ ּ ַביוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב
ֹוַיְ בָ ֶר ְך אֱ ל ִֹהים ֶאת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִביעִ י וַיְ ַק ֵ ּד ׁש אוֹ תו
שר ּ ָב ָרא אֱ ל ִֹהים
ֶ ׁ ֲאכ ּתוֹ א
ְ ַשבַ ת ִמ ּ ָכל ְמל
ָ ׁ ִֹּכי בו

וַ יְ ִהי

Les cieux et la terre et toutes leurs armées étaient
terminés. Et, le septième jour, Dieu acheva Son travail
qu'Il avait fait, et Il se reposa le septième jour de tout
Son travail qu'Il avait fait. Et Dieu bénit le septième
jour et le fit saint, car en ce jour Il se reposa de toute
Son œuvre qu'Il avait créé pour accomplir.

.לַ עֲשׂ וֹ ת
Un jour de semaine, on commence ici:

Votre attention, Messieurs!

 סַ ְב ִרי מָ ָרנָן וְ ַר ּ ָבנָן וְ ַר ּבוֹ ַתי:ּ ַבחוֹ ל מַ ְת ִחילִ ים

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

ַא ּ ָת ה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
.ּבוֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הַ גָפֶ ן

ּ ָב ר ּו ְך

qui crée le fruit de la vigne.

14

13

On écarte le plateau avec les Matzot, on remplit le deuxième verre et
le plus jeune des assistants demande:

,מוזגים כוס שנייה
:והצעירים מבין המסובים שואלים

Pourquoi cette nuit se distingue-t-elle de

?הַ ּ ַליְ לָ ה הַ זֶּה ִמ ּ ָכל הַ ּ ֵלילוֹ ת
 הַ ּ ַליְ לָ ה,ש ְּבכָ ל הַ ּ ֵלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ין חָ מֵ ץ וּמַ ָצּה
ֶׁ
ש ְּבכָ ל הַ ּ ֵלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ין
ֶ ׁ ! כֻּ לּ וֹ מַ ָצּה- הַ זֶּה
ש ְּבכָ ל
ֶ ׁ ! הַ ּ ַליְ לָ ה הַ זֶּה מָ רוֹ ר- ,ְׁש ָאר יְ ָרקוֹ ת
- הַ ּ ֵלילוֹ ת ֵאין ָאנ ּו מַ ְט ִּבילִ ין אֲ ִפיל ּו פַּ עַ ם ֶאחָ ת
ש ְּבכָ ל הַ ּ ֵלילוֹ ת ָאנ ּו
ֶ ׁ !הַ ּ ַליְ לָ ה הַ זֶּה ְׁש ּ ֵתי ְפעָ ִמים
 הַ ּ ַליְ לָ ה הַ זֶּה- אוֹ ְכלִ ין ּ ֵבין יוֹ ְׁש ִבין וּבֵ ין ְמסֻ ִּבין
.כֻּ ּ ָלנ ּו ְמסֻ ִּבין

ּש ּ ַתנָה
ְּ מַ ה ִנ

toutes les autres nuits? Tous les autres soirs,
nous mangeons du Hametz ou de la Matza, ce soir,
seulement de la Matza! Tous les autres soirs, nous
mangeons de tous les légumes, ce soir uniquement
du Maror (laitue)! Tous les autres soirs, nous ne
sommes pas tenus de tremper même une seule fois, ce
soir nous le faisons deux fois! Tous les autres soirs,
nous mangeons assis droits ou accoudés, ce soir, nous
sommes tous accoudés!

ּ ָבר ּו ְך

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

ְ ֶַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מ
שהֶ ֱחיָנ ּו
ֶ ׁ ,לֶך הָ עוֹ לָ ם
.וְ ִק ְיּמָ נ ּו וְ ִה ִּגיעָ נ ּו לַ ְזּמַ ן הַ זֶה

On boit le verre assis, accoudé sur le côté gauche.

שותים כוס ראשונה בהסבת שמאל

Oure'hatz

ּו ְרחַ ץ

qui nous a accordés vie, nous a soutenus et nous a
permis d'atteindre ce moment.

On se lave les mains sans dire la bénédiction.

,נוטלים ידיים
ואין מברכים על נטילת ידיים

Karpass

ּ ַכ ְרפַּ ס

On prend un morceau de céleri (moins de 28g), on le trempe dans
de l'eau salée ou dans du vinaigre et on dit la bénédiction qui suit:

:טובלים כרפס במי מלח ומברכים

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

,ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם

qui crée le fruit de la terre.

On remet le plateau à sa place, on découvre la Matza et on dit:

:מגלים את המצות והמסובים משיבים

עַ בָ ִדים הָ יִ ינ ּו

Nous avons été esclaves de Pharaon en

,לְ פַ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם
ַשם ְּביָד חֲ ז ָָקה ו ִּבזְרוֹ ע
ָ ׁ ּ יאנ ּו יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו ִמ
ֵ ַויּוֹ ִצ
ְ
 וְ ִאלּ ּו לֹא הוֹ ִציא הַ ָּקדוֹ ׁש ּ ָברוּך הוּא ֶאת.נְ ט ּויָה
 ה ֲֵרי ָאנ ּו וּבָ נֵינ ּו ו ְּבנֵי בָ נֵינ ּו,אֲ בוֹ ֵתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם
 ַואֲ ִפיל ּו.ש ְע ּ ָב ִדים הָ יִ ינ ּו לְ פַ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם
ֻ ׁ ְמ
 כֻּ לָ נ ּו, כֻּ לָ נ ּו זְקֵ נִ ים, כֻּ ּ ָלנ ּו נְ בוֹ נִ ים,כֻּ ּ ָלנ ּו חֲכָ ִמים
יאת
ַ יצ
ִ  ִמ ְצוָה עָ לֵינ ּו לְ סַ פֵּ ר ִּב,יוֹ ְדעִ ים ֶאת הַ ּתוֹ ָרה
יאת ִמ ְצ ַריִ ם
ַ יצ
ִ  וְ כָ ל הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה לְ סַ פֵּ ר ִּב.ִמ ְצ ַריִ ם
.ש ּ ָבח
ֻ ׁ ה ֲֵרי זֶה ְמ

Egypte, et l'Éternel, notre Dieu, nous a faits sortir de
là d'une main forte et d'un bras étendu. Si l'Éternel,
n'avait pas sorti nos ancêtres d'Egypte, alors nous,
nos enfants et nos petits-enfants, nous serions restés
asservis au Pharaon en Egypte. Aussi, même si nous
sommes tous sages, tous intelligents, tous instruits
dans la Torah, ce serait encore pour nous un devoir
de nous entretenir de la Sortie d'Egypte, et celui qui
s’attarde sur le récit de la Sortie d'Egypte est digne
de louanges.
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.ּבוֹ ֵרא ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה

Ya'hats

יַחַ ץ

On prend la Matza du milieu et on la casse en deux, un morceau
plus grand que l'autre. On met de côté le plus grand morceau pour
l'Afikoman. On remet le plus petit entre les deux Matzot.

,בוצעים את המצה האמצעית לשניים
ואת החלק הגדול מצפינים לאפיקומן

Maguid

מַ ִּגיד

On lève le plateau avec les Matzot et on dit:

:מגביהים את הקערה עם המצות ואומרים

Je suis prêt à accomplir la Mitsva de la narration de la
Sortie d'Egypte.

.יאת ִמ ְצ ָריִ ם
ָ יצ
ִ וּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם הַ ִּמ ְצוָה לְ סַ ּ ֵפר ִּב
ְ ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן
ְ
 עַ ל יְ ֵדי הַ הוּא טָ ִמיר,יה
ְׁ קוּד ׁ ָשא ְּב ִריך וּ
ְ שם יִ חוּד
ֵ ׁ ְל
ּ ש ִכינְ ּ ֵת
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִשם ּ ָכל י
ֵ ׁ  ְּב,וְ ֶנעֱלָ ם

Voici le pain de misère que nos pères ont mangé

ִדי אֲ כָ ל ּו ַא ְבהָ ָתנָא
 ּ ָכל,ֵיתי וְ יֵכוֹל
ֵ  ּ ָכל ִד ְכ ִפין י.ְּב ַא ְרעָ א ְד ִמ ְצ ָריִ ם
ְ ִד ְצ ִר
 לְ ׁ ָשנָה הַ ּ ָב ָאה, הָ ׁ ַש ּ ָתא הָ כָ א.ֵיתי וְ יִ ְפסַ ח
ֵ יך י

הָ א לַ ְחמָ א עַ נְ יָא

en Egypte. Que celui qui a faim vienne et mange,
que celui qui est dans le besoin vienne et conduise le
Séder de Pessah. Cette année nous sommes ici, l'an
prochain en Terre d'Israël. Cette année nous sommes
esclaves, l'an prochain nous serons libres.

 לְ ׁ ָשנָה הַ ּ ָב ָאה, הָ ׁ ַש ּ ָתא עַ ְב ֵדי.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ְִּב ַא ְרעָ א ְדי
.ְּבנֵי חוֹ ִרין
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,ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶׁ

Comme il est dit dans le verset: “Pour que

את ָך
ְ ֵלְ מַ עַ ן ִּת ְז ֹּכר ֶאת יוֹ ם צ
ָ  יְ מֵ י חַ ֶי,ּיך
ָ מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֹּכל יְ מֵ י חַ ֶי
, הַ י ִָמים- ּיך
ָ ּ ָכל יְ מֵ י חַ ֶי
 יְ מֵ י: ַוחֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים. הַ ּ ֵלילוֹ ת- ּיך
ָ  ֹּכל יְ מֵ י חַ ֶי, הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה- ּיך
ָ חַ ֶי
 לְ הָ ִביא- ּיך

tu te rappelles le jour où tu es sorti d'Egypte tous
les jours de ta vie”, “les jours de ta vie” correspond
aux jours, "tous les jours" indique le rajout des nuits!
Les Sages, toutefois, disaient: “les jours de ta vie”
correspond au monde d'aujourd'hui, “tous les jours”
indique le rajout du temps de Machiah.

. ַלִ ימוֹ ת הַ מָ ִׁשיח

Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva et Rabbi
Tarphon étaient accoudés (dans un Séder) à Bnei
Brak. Ils s'entretenaient de la sortie d'Egypte jusqu'à
ce que leurs disciples se présentèrent et leur dirent: nos
maîtres, l'heure de la récitation du Chema est arrivée.

ּ ָבר ּו ְך

Rabbi Elazar ben Azariah dit: “Je suis comme

ש ָּנ ַתן
ֶ ׁ  ּ ָברו ְּך. ּ ָברו ְּך הוּא,הַ ּ ָמקוֹ ם
 ◆ ְּכ ֶנ ֶג ד. ּ ָב ר ו ְּך ה וּא,ש ָר ֵא ל
ׂ ְ ִּת וֹ ָר ה לְ עַ ּמ וֹ י
, ◆ ֶאחָ ד חָ כָ ם.ַא ְר ּ ָבעָ ה בָ נִ ים ִ ּד ְּב ָרה ּתוֹ ָרה
ַש ֵאינוֹ יוֹ ֵדע
ֶ ׁ  וְ ֶאחָ ד, וְ ֶאחָ ד ּ ָתם,שע
ָ ׁ וְ ֶאחָ ד ָר
.לִ ְׁשאוֹ ל

Loué est l'Omniprésent, Loué soit-Il! Loué est celui

qui donna la Torah au peuple Israël, Loué soit-Il! La
Torah parle de quatre enfants: l’un est sage, l'autre
perfide, l'un simple et l'autre qui ne sait pas poser de
questions.

ֲשה
ֶׂ מַ ע

ְּב ַר ִּבי אֱ לִ יעֶ זֶר וְ ַר ִּבי יְ הוֹ שֻ עַ וְ ַר ִּבי
ֶאלְ עָ זָר ּ ֶבן ֲעז ְַריָה וְ ַר ְּבי ע ֲִקיבָ א וְ ַר ִּבי טַ ְרפוֹ ן
יאת
ַ יצ
ִ  וְ הָ י ּו ְמסַ ּ ְפ ִרים ִּב,שֶ הָ י ּו ְמסֻ ִּבין ִּב ְבנֵי ְב ַרק
ידיהֶ ם
ֵ ש ּ ָבא ּו ַתלְ ִמ
ֶ ׁ ִמ ְצ ַריִ ם ּ ָכל אוֹ תוֹ הַ ּ ַליְ לָ ה עַ ד
יאת ְׁשמַ ע
ַ  ִה ִּגיעַ זְמַ ן ְק ִר,ּ ַר ּבוֹ ֵתינו:וְ ָא ְמר ּו לָ הֶ ם
.שחֲ ִרית
ַ ׁ של
ֶׁ

Il arriva que Rabbi Eliézer, Rabbi Yehochoua,

ָאמַ ר

 ה ֲֵרי אֲ נִ י ְכבֶ ן:ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָר ּ ֶבן ֲעז ְַריָה
יאת
ַ ש ּ ֵת ָאמֵ ר יְ ִצ
ֶ ׁ יתי
ִ  וְ לֹא ז ִָכ,ש ָנה
ָ ׁ ִׁש ְב ִעים
:ש ּה ּ ֶבן זוֹ מָ א
ָ ׁ ש ְ ּד ָר
ֶ ׁ ִמ ְצ ַריִ ם ּ ַב ּ ֵלילוֹ ת עַ ד

un homme de soixante-dix ans, pourtant je n'ai pas
réussi à prouver que la Sortie d'Egypte doit être
racontée la nuit jusqu'à ce que Ben Zoma le prouve
à partir d'un verset de la Torah:

חָ כָ ם

Le sage, que dit-il? " Que signifient les lois, les

מָ ה הוּא אוֹ מֵ ר? מַ ה הָ עֵ דוֹ ת וְ הַ חֻ ִ ּקים
שר ִצ ָוּה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶא ְתכֶ ם? וְ ַאף
ֶ ׁ ֲוְ הַ ִמ ְׁשפָּ ִטים א
 ֵאין מַ ְפ ִט ִירין:ַא ּ ָתה ֶאמוֹר לוֹ ְּכ ִהלְ כוֹ ת הַ פֶּ סַ ח
.ַאחַ ר הַ פֶּ סַ ח אֲ ִפיקוֹ מָ ן

Le perfide, que dit-il? “ Quelle signification a

מָ ה הוּא אוֹ מֵ ר? מָ ה הָ ֲעב ָֹדה הַ ֹזּאת
ֹשהוֹ ִציא ֶאת עַ ְצמו
ֶ ׁ  וּלְ ִפי. ֹ וְ לֹא לו- לָ כֶ ם? לָ כֶ ם
 וְ ַאף ַא ּ ָתה הַ ְקהֵ ה ֶאת.ִמן הַ ְּכלָ ל ּ ָכפַ ר ְּבעִ ָּקר
אתי
ִ ֵשה יְ ָי לִ י ְּבצ
ָׂ ָ ּ ַבעֲבוּר זֶה ע: ִֹש ָּניו ו ֶֶאמוֹר לו
 לֹא,שם
ָ ׁ  ִאילּ ּו הָ יָה. ֹ וְ לֹא לו-  לִ י.ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם
.הָ יָה נִ גְ ָאל

préceptes et les ordonnances que l'Eternel, notre
Dieu, vous a prescrits?" Aussi, instruis-le dans les lois
de Pessah, et dis-lui qu'après l'agneau pascal on ne
doit manger aucun dessert.

שע
ָ ׁ ָר

pour vous cette cérémonie?" - Pour vous et non pour
lui. Comme il s'exclut de la collectivité, il nie ce qui
est fondamental. Eh bien, toi aussi, agace-lui les dents
et dis-lui: "c'est pour ceci que Dieu a agi pour moi
admissibilité je suis sorti d'Egypte" "Pour moi", mais
pas pour lui, s'il y avait été, il n'aurait pas été délivré.
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Jérusalem, David Haylo

 דוד היילו,ירושלים
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À l'origine nos ancêtres étaient idolâtres, mais

,ּעוֹ ְב ֵדי עֲבוֹ ָדה ז ָָרה הָ י ּו אֲ בוֹ ֵתינו

maintenant Dieu nous a rapprochés de Son service,

ִמ ְּת ִח ּ ָלה

:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ , ֹשיו ֵק ְרבָ נ ּו הַ ּ ָמקוֹ ם לַ ֲעב ָֹדתו
ָ ׁ וְ עַ ְכ

comme il est dit: “Yehochoua dit à tout le peuple:

ּ ָתם

Le simple, que dit-il? “Qu'est-ce que cela” Et tu

:מָ ה הוּא אוֹ מֵ ר? מַ ה ֹזּאת? וְ ָאמַ ְר ּ ָת ֵאלָ יו
. ִמ ּ ֵבית עֲבָ ִדים,יאנ ּו יְ ָי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם
ָ חזֶק יָד הוֹ ִצ
ֹ ְּב

Et celui qui ne sait pas poser de

ַא ְּת ּ ְפ ַתח
, וְ ִה ּ ַג ְד ּ ָת לְ ִבנְ ָך ּ ַביוֹ ם הַ הוּא לֵ אמֹר:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ , ֹלו
.אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם
ִ ֵשה יְ ָי לִ י ְּבצ
ׂ ָ ָּ ַבעֲבוּר זֶה ע

Tu raconteras à ton fils, on aurait pu

,ֹאש ח ֶֹד ׁש
ׁ יָכוֹ ל מֵ ר
 ִאי ּ ַביוֹ ם הַ הוּא יָכוֹ ל,ּ ַתלְ מוּד לוֹ מַ ר ּ ַביוֹ ם הַ הוּא
 ּ ַבעֲבוּר-  ּ ַתלְ מוּד לוֹ מַ ר ּ ַבעֲבוּר זֶה,ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם
ש ֵי ּׁש מַ צָ ּה וּמָ רוֹ ר
ֶ ׁ שעָ ה
ָ ׁ זֶה לֹא ָאמַ ְר ִּתי ֶאלָ א ְּב
ָ מֻ ָּנ ִחים לְ פָ נ
.ֶיך

lui répondras: “D'une main puissante, L'Éternel nous
a sortis d'Égypte, de la maison des esclaves".

 ֹּכה ָאמַ ר יְ ָי אֱ לֹהֵ י,ַויֹאמֶ ר יְ הוֹ שֻ עַ ֶאל ּ ָכל הָ עָ ם

Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: vos ancêtres
vivaient de l'autre côté du fleuve, Téra'h le père

,ָשב ּו אֲ בוֹ ֵתיכֶ ם מֵ עוֹ לָ ם
ְׁ  ְּבעֵ בֶ ר הַ ָנּהָ ר י:ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי

d'Abraham et le père de Na'hor, et ils servaient des

 ַו ַיּעַ ְבד ּו אֱ ל ִֹהים,ּ ֶת ַרח אֲ ִבי ַא ְב ָרהָ ם וַאֲ ִבי נָחוֹ ר

dieux étrangers. "Et J'ai pris votre père, Abraham,

ָא ַּקח ֶאת אֲ ִביכֶ ם ֶאת ַא ְב ָרהָ ם מֵ עֵ בֶ ר
ֶ  ו.אֲ חֵ ִרים

d'au-delà du fleuve, et je l'ai conduit sur toute la terre

 וָ ַא ְר ּ ֶבה,הַ ָּנהָ ר וָ אוֹ לֵ ְך אוֹ תוֹ ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ְּכנָעַ ן

de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai

ש ֵאינוֹ יוֹ ֵדעַ לִ ְׁשאוֹ ל
ֶ ׁ ְו

questions, tu l'initieras comme nous disons: "Tu
donneras alors cette explication à ton fils: c'est à
cause de ma fidélité aux préceptes que l'Éternel a agi
en ma faveur quand je sortis d'Egypte."

ָא ּ ֵתן לְ יִ ְצחָ ק ֶאת
ֶ  ו,ָא ּ ֵתן לוֹ ֶאת יִ ְצחָ ק
ֶ ֶאת ז ְַרעוֹ ו

donné Isaac, et à Isaac, J'ai donné Jacob et Esaü. A

ש ִעיר
ׂ ֵּ שו ֶאת הַ ר
ׂ ָ ֵ וָ ֶא ּ ֵתן לְ ע.שו
ׂ ָ ֵַי ֲעקֹב וְ ֶאת ע

Esaü, J'ai donné le mont Séir comme héritage et Jacob

. וְ ַי ֲעקֹב וּבָ נָיו י ְָרד ּו ִמ ְצ ָריִ ם, ֹשת אֹתו
ֶ ׁ לָ ֶר

et ses fils, sont descendus en Egypte".

וְ ִה ּ ַג ְד ּ ָת לְ ִבנְ ָך

penser que (la discussion sur la Sortie d'Egypte) doit
avoir lieu dès le premier jour du mois de Nissan. Aussi,
la Torah dit: "En ce jour-là". Mais "en ce jour-là",
pourrait vouloir dire quand il fait encore jour, aussi, la
Torah dit: "C'est pour ceci" tu dois le faire seulement
lorsque ceci, c'est-à-dire la Matza et le Maror, sont
placés devant toi.

 לע"מ,המועצות לשעבר | משה מילנר-העלייה הגדולה מברית

La grande Alya de l'ex-URSS| Moshé Milner, GPO
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On repose le verre et on découvre la Matza.

מניחים את הכוס ומגלים את המצות

Sort et apprends ce que Lavan l'Araméen

מַ ה ִּב ֵּקש לָ בָ ן הָ אֲ ַר ִמי לַ עֲשׂ וֹ ת

voulut faire à notre père Jacob. Pharaon ne vouait
à la mort que les enfants mâles, mais Laban voulait
tout exterminer, comme il est dit: "L'Araméen voulait
perdre mon père, celui-ci se rendit en Egypte, y
séjourna avec sa famille peu nombreuse, et là il devint
une nation grande, nombreuse et puissante."

צֵ א ּולְ מַ ד

שפַּ ְרעֹה לֹא ָגזַר ֶא ּ ָלא עַ ל הַ ְזּכָ ִרים
ֶ ׁ .ּלְ ַי ֲעקֹב ָא ִבינו
 אֲ ַר ִּמי:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ ,וְ לָ בָ ן ִּב ֵּק ׁש לַ עֲקוֹ ר ֶאת הַ ֹּכל
, ַו ֵי ֶּרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה ַו ָ ּיגָר ׁ ָשם ִּב ְמ ֵתי ְמעָ ט,אֹבֵ ד ָא ִבי
. עָ צוּם ו ָָרב,שם לְ גוֹ י ּ ָגדוֹ ל
ָ ׁ וַיְ ִהי

"Il descendit en Egypte" sur l'ordre de

.ָאנוּס עַ ל ּ ִפי הַ ִ ּד ּבוּר

Dieu. "Il y séjourna", ce qui nous enseigne qu'il n'y
descendit que pour y résider passagèrement, comme
il est dit: "Ils dirent à Pharaon: nous sommes venus
pour séjourner ici parce qu'il n'y a point de pâture
dans le pays de Canaan où la famine est très grande,
permets-nous de demeurer dans le pays de Gochène.”

וַ י ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה

שלֹא י ַָרד ַי ֲעקֹב ָא ִבינ ּו
ֶ ׁ  ְמלַ ּ ֵמד- שם
ָ ׁ ַו ָ ּי ָגר
:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ ,שם
ָ ׁ לְ ִה ְׁש ּ ַת ֵּקעַ ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶא ּ ָלא לָ גוּר
 ִּכי ֵאין,ּ לָ גוּר ּ ָב ָא ֶרץ ּ ָבאנו,ּאמר ּו ֶאל פַּ ְרעֹה
ְ ַו ֹי
ָ שר לַ עֲבָ ֶד
 ִּכי כָ בֵ ד הָ ָרעָ ב,יך
ֶ ׁ ֲצּאן א
ֹ ִַמ ְרעֶ ה ל

ּ ָבר ּו ְך

Loué est Celui qui tient Sa promesse à Israël,

. ּ ָברו ְּך הוּא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִׁשוֹ מֵ ר הַ ְבטָ חָ תוֹ לְ י
 לַ עֲשׂ וֹ ת,שב ֶאת הַ ֵּקץ
ַ ׁ ּ שהַ ָּקדוֹ ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ִח
ֶׁ
ש ָאמַ ר לְ ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינ ּו ִּב ְב ִרית ּ ֵבין
ֶ ׁ ּ ְּכמַ ה

Loué soit-Il! Car le Très-saint a compté les années
pour accomplir exactement ce qu'il avait promis à
Abraham lors de "l'alliance entre les Parts", ainsi qu'il
est écrit: "Sache que tes descendants vivront en qualité
d'étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur, on les
assujettira et on les persécutera pendant quatre cents
ans, Mais je jugerai la nation qui les aura opprimés,
ils sortiront ensuite, emportant de grandes richesses."

 ָידֹע ּ ֵת ַדע, ַו ֹיּאמֶ ר לְ ַא ְב ָרם:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ ,הַ ְּב ָת ִרים
 ַועֲבָ דוּם וְ עִ נּ ּו,ִּכי גֵר יִ ְהיֶה ז ְַרע ֲָך ְּב ֶא ֶרץ לֹא לָ הֶ ם
שר
ֶ ׁ ֲ וְ גַם ֶאת הַ גּ וֹ י א.שנָה
ָ ׁ א ָֹתם ַא ְר ּ ַבע מֵ אוֹ ת
.ַי ֲעבֹד ּו ָ ּדן ָאנ ִֹכי וְ ַאחֲ ֵרי כֵ ן י ְֵצא ּו ִּב ְרכֻ ׁש ּ ָגדוֹ ל

On couvre les Matsot, on lève le verre, et on dit ce qui suit:

מכסים את המצות ומגביהים את הכוס

וְ ִהיא

C'est cette providence qui a assisté nos

ש ֹּלא ֶאחָ ד
ֶ ׁ !ּשעָ ְמ ָדה לַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו וְ לָ נו
ֶׁ
ש ְּבכָ ל דּ וֹ ר
ֶ ׁ  ֶא ּ ָלא,ִּּבלְ בָ ד עָ מַ ד עָ לֵ ינ ּו לְ כַ לּ וֹ ֵתנו
 וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ּ ָברו ְּך,ּוָ דוֹ ר עוֹ ְמ ִדים עָ לֵ ינ ּו לְ כַ לּ וֹ ֵתנו
.הוּא מַ ִצּילֵ נ ּו ִמ ָי ָּדם

pères et nous, car ce n'est pas un seul qui a tenté de
nous exterminer, à chaque génération il y en a qui
s'élèvent contre nous pour nous anéantir, mais le
Très-Saint, loué soit-il, nous préserve de leurs mains.

ָ  וְ עַ ּ ָתה י ְֵׁשב ּו נָא עֲבָ ֶד.ְּב ֶא ֶרץ ְּכנָעַ ן
.יך ְּב ֶא ֶרץ ֹּגשֶ ן

ִּב ְמ ֵתי ְמעָ ט

En petit nombre, comme il est dit: "Tes

 ְּב ִׁש ְבעִ ים: ְּכמַ ה ּ ׁשֶ ֶנּאֱ מַ רָ נֶפֶ ׁש י ְָרד ּו אֲ בוֹ ֶת
ש ְמ ָך יְ ָי
ׂ ָ  וְ עַ ּ ָתה,יך ִמ ְצ ָריְ מָ ה

ancêtres sont descendus en Egypte au nombre
de soixante-dix, et maintenant tu es devenu aussi
nombreux que les étoiles du ciel". - "Et il devint une
grande nation", cela nous apprend que les enfants
d'Israël s'y distinguaient par leur genre de vie.

ָ ֶאֱ לֹה
- שם לְ גוֹ י
ָ ׁ  וַיְ ִהי.שמַ יִ ם לָ רֹב
ָ ׁ ּ ַיך ְּככוֹ ְכבֵ י ה
.שם
ָ ׁ ש ָר ֵאל ְמצֻ ָיּנִ ים
ׂ ְ ִשהָ י ּו י
ֶ ׁ ְמלַ ּ ֵמד

Vue du mont Hermon du sommet du mont Bentel
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Ils nous opprimèrent: comme il est

ש ֵרי
ָׂ ּשימ ּו עָ לָ יו
ׂ ִ  ַו ָי:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ  ְּכמ ׄו-

écrit: "On lui imposa des chefs de corvée pour le
tourmenter par des charges pénibles. Il bâtit des villes
d'approvisionnement pour Pharaon, Pittom et Ramsès".

וַ יְ עַ ּנ ּונ ּו

 ו ִַיּבֶ ן עָ ֵרי ִמ ְס ְּכנוֹ ת.ִמ ִּסים לְ מַ עַ ן עַ ֹנּתוֹ ְּב ִס ְבל ָֹתם
. ֶאת ּ ִפתֹם וְ ֶאת ַרעַ ְמסֵ ס.לְ פַ ְרעֹה

וַ יִ ְּתנ ּו עָ לֵ ינ ּו

Ils nous imposèrent de rudes travaux",

 ְּכמ ׄו- שה
ָ ׁ ֲבוֹדה ָק
ָ ע
.ש ָר ֵאל ְּבפָ ֶר ְך
ׂ ְ ִ ַו ַיע ֲִבד ּו ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ְּבנֵי י:ש ֶנּאֱ מַ ר
ֶׁ

comme il est dit: "Les Egyptiens accablèrent les
enfants d'Israël de travaux écrasants."

,וַנ ְּצעַ ק ֶאל יְ ָי אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֵֹתינ ּו
ִ

Et nous avons crié vers l'Éternel,
Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre voix,
Il vit notre misère, notre angoisse et notre malheur.

 ַו ַי ְּרא ֶאת עָ נְ יֵנ ּו וְ ֶאת עֲמָ לֵ נ ּו,ּו ִַי ְּׁשמַ ע יְ ָי ֶאת קֹלֵ נו
.ּוְ ֶאת לַ חֲצֵ נו

וַ ִנ ְּצעַ ק

Et nous avons crié vers l'Éternel, Dieu de

:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ ֶאל יְ ָי אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֵֹתינ ּו ְּכמ ׄו
,וַיְ ִהי בַ ָי ִּמים הָ ַר ִּבים הָ הֵ ם ַו ָיּמָ ת מֶ לֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם

nos pères: comme il est écrit: “Il arriva, au cours de
cette longue période, que le roi d'Egypte mourut. Les
plaintes des enfants d'Israël, du sein de l'esclavage,
montèrent jusqu'à Dieu.”

Puissant: comme il est écrit: “Les enfants d'Israël

ש ָר ֵאל פָּ ר ּו
ׂ ְ ִ ו ְּבנֵי י: ְּכמ ׄו ּ ׁשֶ ּ ֶנאֱ מַ ר-

fructifièrent, s'étendirent, se multiplièrent et devinrent
très puissants: le pays en fut rempli.”

 ַו ִּת ּ ָמלֵ א,ּש ְרצ ּו ַו ִי ְּר ּב ּו ַו ַיּעַ ְצמ ּו ִּב ְמאֹד ְמאֹד
ְׁ ַו ִי
.הָ ָא ֶרץ א ָֹתם

Et nombreux: comme il est écrit: “Je t'ai

ש ֶדה
ָׂ ּ ַ ְרבָ בָ ה ְּכצֶ מַ ח ה: ְּכמ ׄו ּ ׁשֶ ּ ֶנאֱ מַ ר-

Qumran, les grottes où les manuscrits de la mer Morte ont été trouvés| Stéphanie Gruman המלח | סטפני גרומן- המערות שבהן נמצאו מגילות ים,קומרן
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וָ ָרב

multipliée comme l'herbe des champs, tu as augmenté,
grandi, tu as revêtu la plus belle des parures, tes seins
se sont affermis, ta chevelure a poussé, mais tu étais
nue et dénuée.”. Mais je passai auprès de toi, je te vis
t'agiter dans ton sang, et je te dis: "Vis dans ton sang!"
(Yehezkel 16 - 6).

ְ נְ ַת ִּת
, ו ִַּת ְר ִּבי ו ִַּתגְ ְ ּדלִ י ו ּ ַָתב ִֹאי ּ ַבע ֲִדי ע ֲָדיִ ים,יך
. וְ ַא ְּת עֵ רֹם וְ עֶ ְריָה, ַּשעָ ֵר ְך ִצ ּ ֵמח
ׂ ְ ש ַדיִ ם ָנכֹנ ּו ו
ָׁ

Les Egyptiens nous maltraitèrent,

,ּוַיְ עַ נּ וּנו

,בר עָ לַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְת ּבוֹ סֶ סֶ ת ְּב ָדמָ יִ ְך
ֹ וָ ֶא ֱע
. וָ אֹמַ ר לָ ְך ְּב ָדמַ יִ ְך חֲ יִ י,וָ אֹמַ ר לָ ְך ְּב ָדמַ יִ ְך חֲ יִ י

nous opprimèrent et nous imposèrent de rudes travaux.

וַ ָ ּי ֵרע ּו א ָֹתנ ּו הַ ִּמ ְצ ִרים
.שה
ָ ׁ וַיִ ְּתנ ּו עָ לֵ ינ ּו ֲעב ָֹדה ָק

 ו ּ ַַתעַ ל,ּש ָר ֵאל ִמן הָ עֲבוֹ ָדה ו ִ ַּיזְעָ קו
ׂ ְ ִַו ֵי ָּאנְ ח ּו ְבנֵי י
.שוְ עָ ָתם ֶאל הָ אֱ ל ִֹהים ִמן הָ ֲעב ָֹדה
ַׁ

עָ צ ּום

Les Egyptiens nous maltraitèrent: comme il
est écrit: “Ingénions nous contre ce peuple de peur
qu'ils ne s'accroissent encore et qu'alors, survienne
une guerre, qu'ils se joignent à nos ennemis pour nous
combattre et quittent le pays.

:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ  ְּכמ ׄו- א ָֹתנ ּו הַ ִּמ ְצ ִרים

וַ ָ ּי ֵרע ּו

 וְ הָ יָה ִּכי ִת ְק ֶראנָה,הָ בָ ה נִ ְתחַ ְכמָ ה לוֹ פֶּ ן יִ ְר ּ ֶבה
,ִּמלְ חָ מָ ה וְ נוֹ סַ ף גַם הוּא עַ ל שׂ נְ ֵאינ ּו וְ נִ לְ חַ ם ּ ָבנו
.וְ עָ לָ ה ִמן הָ ָא ֶרץ

Jeunes Olim du programme "Olim à Tsahal" à l'aéroport Ben Gourion
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גוריון-צעירים עולים בפרויקט 'עולים לצה"ל' בנמל התעופה בן

יתי
ִ וְ ִה ּ ֵכ

Et Je frappais tout premier né: “Moi et

- ּ ָכל ְבכוֹ ר ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ֱשה
ֶׂ ש ָרף ◆ ו ְּבכָ ל אֱ לֹהֵ י ִמ ְצ ַריִ ם ֶאע
ׂ ָ אֲ נִ י וְ לֹא
 אֲ נִ י-  ◆ אֲ נִ י יְ ָי. ַשלִ יח
ָ ׁ ּ ַ אֲ נִ י ולֹא ה- ְׁשפָ ִטים
.הוּא ולֹא ַאחֵ ר

non un séraphin”. Et je châtierai tous les dieux de
l'Egypte, moi, l'Eternel ”: Moi et non l'émissaire. “Moi
l'Éternel”: Moi et nul autre.

ְּביָד חֲ ז ָָקה

“D'une main puissante”, ceci fait

:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ  ְּכמ ׄו,זוֹ הַ ֶ ּדבֶ ר
, ּ ַב ּסו ִּסים,ש ֶדה
ָׂ ּ שר ּ ַב
ֶ ׁ ֲִה ֵנּה יַד יְ ָי הוֹ יָה ְּב ִמ ְקנְ ָך א
 ֶדבֶ ר ּ ָכבֵ ד,צּאן
ֹ ַ ּ ַב ּ ָב ָקר וּב, ּ ַב ְּגמַ ִּלים,ּ ַב ֲחמ ִֹרים
.ְמאֹד

référence à la peste, comme il est dit: “Voici que
la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux dans
les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les
chameaux, sur le gros et le petit bétail, une terrible
peste”.

ּו ִב ְזרֹעַ נְ ט ּויָה

“D'un bras étendu”, ceci fait référence au

:ש ֶנּאֱ מַ ר
ֶ ׁ  ְּכמ ׄו,זוֹ הַ חֶ ֶרב
.ּשלַ יִ ם
ָ  נְ ט ּויָה עַ ל יְ רו, ֹוְ חַ ְר ּבוֹ ְׁשלוּפָ ה ְּביָדו

glaive, comme il est dit: “Son épée était tirée, dans sa
main, dirigé contre Jérusalem”.

ּו ְבמ ָֹרא ּ ָגדֹל

“Avec une grande crainte”, ceci se

 ְּכמ ׄו,זוֹ גִ לּ וּי ְׁש ִכינָה
לו ֹגוי
ֹ  אוֹ הֲנִ ּ ָסה אֱ ל ִֹהים לָ בֹא לָ ַקחַ ת:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶׁ
 ו ְּב ִמלְ חָ מָ ה,מו ְפ ִתים
ֹ אתֹת ו ְּב
ֹ סת ְּב
ֹ ּ ִַמקֶ ֶרב גּ וֹ י ְּבמ
, ו ְּבמוֹ ָר ִאים ְּגדֹלִ ים,ו ְּביָד ֲחז ָָקה ו ִּבזְרוֹ עַ נְ ט ּויָה
שה לָ כֶ ם יְ ָי אֱ לֹהֵ יכֶ ם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
ׂ ָ ָשר ע
ֶ ׁ ְֲּככֹל א
ָ לְ עֵ ינ
.ֶיך

réfère à la révélation de la Présence Divine, comme
il est dit: “Un dieu a-t-il jamais essayé de prendre
pour lui un peuple du sein d'un autre peuple, par des
épreuves, des signes et des prodiges, par la guerre,
d'une main forte et d'un bras étendu, avec de grands
miracles, comme tout ce que l'Éternel, votre Dieu a
fait pour vous en Egypte devant vos yeux!”.

וַ ִ ּי ְׁשמַ ע

Et l'Éternel entendit notre appel", comme

 ו ִַי ְּׁשמַ ע:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ יְ ָי ֶאת קֹלֵ נ ּו ְּכמ ׄו
ֹ ו ִ ַּיז ְּכוֹ ר אֱ ל ִֹהים ֶאת ְּב ִריתו,אֱ ל ִֹהים ֶאת נַאֲ ָק ָתם
. ֶאת יִ ְצחָ ק וְ ֶאת ַי ֲעקֹב,ֶאת ַא ְב ָרהָ ם

il est dit: "Dieu entendit leurs lamentations, Il se
souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob".

וַ ַ ּי ְרא

Il vit notre misère: c'était la dislocation des liens

,ישוּת ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ
ׁ ֶאת עָ נְ יֵנ ּו זוֹ ּ ְפ ִר
ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ַו ַי ְּרא אֱ ל ִֹהים ֶאת ְּבני י:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ ְּכמ ׄו
.ַו ֵי ַּדע אֱ ל ִֹהים

Notre angoisse: c'était à cause du meurtre

:ש ֶנּאֱ מַ ר
ֶ ׁ  ְּכמ ׄו.ֵאלּ ּו הַ ּ ָבנִ ים
ּ ָכל הַ ּ ֵבן הַ ִיּלּ וֹ ד הַ יְ א ָֹרה ּ ַת ְׁשלִ יכֻ ה ּו וְ כָ ל הַ ּ ַבת
.ְּתחַ ּיוּן

Et notre détresse: c'est l'oppression dont

:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ  ְּכמ ׄו,זֶה הַ ְ ּדחַ ק
שר ִמ ְצ ַריִ ם לֹחֲ ִצים
ֶ ׁ ֲיתי ֶאת הַ ּ ַלחַ ץ א
ִ וְ גַם ָר ִא
.א ָֹתם

Et Dieu nous a fait sortir d'Egypte

ְּביָד ֲחז ָָקה
. ו ְּבאֹתוֹ ת ו ְּבמ ְֹפ ִתים, ו ְּבמ ָֹרא ּ ָגדֹל,ו ִּב ְזרֹעַ נְ ט ּויָה

Et Dieu nous a fait sortir
d'Egypte: non par l'intermédiaire d'un ange,

, לֹא עַ ל יְ ֵדי מַ לְ ָא ְך- יְ ָי ִמ ִמ ְצ ַריִ ם
 ֶא ּ ָלא, ַשלִ יח
ָ ׁ  וְ לֹא עַ ל יְ ֵדי,ש ָרף
ׂ ָ וְ לֹא עַ ל יְ ֵדי
:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ , ֹהַ ָּקדוֹ ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ִּב ְכבוֹ דוֹ ו ְּבעַ ְצמו
יתי
ִ  וְ ִה ּ ֵכ,וְ עָ בַ ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּ ַב ּ ַליְ לָ ה הַ זֶּה
,ּ ָכל ְּבכוֹ ר ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם מֵ ָא ָדם וְ עַ ד ְּבהֵ מָ ה

conjugaux, comme il est dit: "Dieu vit les enfants
d'Israël et Dieu sut."

וְ ֶאת עֲמָ לֵ נ ּו

des enfants, comme il est dit: "Vous jetterez à l'eau tout
nouveau-né mâle, mais vous laisserez en vie les filles".

וְ ֶאת לַ חֲצֵ נ ּו

l'Ecriture dit par ailleurs: “Oui, J'ai vu l'oppression
que les Egyptiens leur imposèrent.”

יאנ ּו יְ ָי ִמ ִמ ְצ ַריִ ם
ֵ וַ ּיוֹ ִצ

de sa main puissante et de son bras étendu, par la
terreur, par des signes et des miracles."

וַ ּיוֹ ִצ ֵאנ ּו

non par l'intermédiaire d'un séraphin et non par
l'intermédiaire d'un émissaire, mais le Saint Béni soitIl nous en a fait sortir, Lui personnellement comme
il est dit: “Et Je parcourrai dans cette nuit le pays
d'Egypte, et Je frapperai tout premier-né dans le
pays d'Egypte, depuis l'homme jusqu'à l'animal, et je
châtierai tous les dieux de l'Egypte, moi, l'Eternel."

La prière des Kayassim à la fête du Sigd des Olim éthiopiens|
Ministère de l'Alya et de l'Intégration

תפילת הקייסים בחג הסיגד של עולי אתיופיה | משרד העלייה והקליטה
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.ָ אֲ נִ י יְ י.ֱשה ְׁשפָ ִטים
ֶׂ ו ְּבכָ ל אֱ לֹהֵ י ִמ ְצ ַריִ ם ֶאע

Et Je passerai cette nuit dans le pays d'Egypte:

- ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּ ַב ּ ַליְ לָ ה הַ זֶּה

וְ עָ בַ ְר ִּתי

אֲ נִ י וְ לֹא מַ לְ ָא ְך

“Moi et non un ange”.
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Voici les Dix Plaies

נוהגים לזלוף טיפה מכוס היין בעת קריאת כל אחת מעשר
. באח״ב, עד״ש, דצ״ך: וכן שלוש פעמים כשאומרים,המכות

En disant les dix plaies, on versera du vin du verre et de l’eau dix
fois et en disant les trois acrostiches également.

שר מַ ּכוֹ ת
ֶׂ ֵֶאלּ ּו ע
שהֵ ִביא הַ ָּקדוֹ ׁש ּ ָברו ְּך הוּא עַ ל הַ ִּמ ְצ ִרים
ֶׁ
: וְ ֵאלּ ּו הֵ ן,ְּב ִמ ְצ ַריִ ם

Que Dieu a infligé aux Egyptiens
en Egypte et les voici:

ָ ּדם
Les Grenouilles (Tséfardéa) ְַצפַ ְר ֵ ּדע
La Vermine (Kinim) ִּכ ִנּים
Les Bêtes féroces (Arov) עָ רוֹ ב
La Peste (Déver) ֶ ּדבֶ ר
ְׁ
Les Ulcères (Chhin) ש ִחין
La Grêle (Barad) ּ ָב ָרד
ֶ ּ ַא ְר
Les Sauterelles (Arbé) בה
ֶׁ ח
L'Obscurité (Hoshekh) ֹש ְך
La mort des premiers-nés מַ ּ ַכת ְּבכוֹ רוֹ ת
Le Sang (Dam)

ּו ְבאֹתוֹ ת

“Avec des signes”, cela se rapporte au

bâton de Moïse, comme il est dit: "Tu prendras en
main ce bâton, car c'est par lui que tu opéreras les
miracles".

 וְ ֶאת:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ  ְּכמ ׄו,זֶה הַ ּ ַמ ּ ֶטה
ֲשה ּבוֹ ֶאת
ֶׂ שר ּ ַתע
ֶ ׁ ֲ א,הַ ּ ַמ ּ ֶטה הַ זֶּה ִּת ַּקח ְּבי ְָד ָך
.אתֹת
ֹ ָה

“Et avec des miracles" - c'est le sang,
comme il est dit: "Et je ferai apparaître des prodiges
au ciel et sur la terre : “ Du Sang, du Feu, et des
Colonnes de Fumée”

:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ  ְּכמ ׄו,זֶה הַ ָ ּדם
 ָ ּדם וָ ֵא ׁש,שמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ָ ׁ ּ וְ ָנ ַת ִּתי מוֹ ְפ ִתים ּ ַב
.שן
ָ ׁ ָימרוֹ ת ע
ְ וְ ִת

Il est d'usage, en prononçant chacun des mots suivants, de tremper le
doigt dans le verre de vin et d’en faire tomber une goutte sur l’assiette.

,נוהגים לזלוף טיפה מכוס היין שלוש פעמים
 דם ואש ותימרות עשן:כשאומרים

Du Sang, du Feu,

ָ ּדם וָ ֵא ׁש
שן
ָ ׁ ָימרוֹ ת ע
ְ וְ ִת

ּו ְבמ ְֹפ ִתים

et des Colonnes de Fumée

:ָדבָ ר ַאחֵ ר

Une autre explication: “D'une main puissante”

ַ ו ִּבזְרע, ְׁש ּ ַתיִ ם- ְּביָד ֲחז ָָקה
 ו ְּבאתות, ְׁש ּ ַתיִ ם- מרא ּגָדל
ָ  ו ְּב, ְׁש ּ ַתיִ ם- נְ ט ּויָה
 ְׁש ּ ַתיִ ם- מפ ִתים
ְ  ו ְּב, ְׁש ּ ַתיִ ם-

ce sont deux plaies, "avec le bras étendu" - ce sont deux
autres plaies, "par la terreur'' – deux plaies, "par des signes"
- encore deux plaies, "et par des miracles"- deux plaies aussi.

(Makat Bekhorot)

:ַר ִּבי יְ הו ָּדה הָ יָה נוֹ ֵתן ּ ָבהֶ ם ִס ּ ָמנִ ים

Rabbi Yéhouda y faisait référence sous forme d'acrostiches:

ְ ְַ ּדצ
DeTZaKH ADaCHe BeA'HaV ״ש ְּב ַאחַ ״ב
ׁ ״ך עַ ַד

Piliers de Salomon, vallée de Timna, au nord d'Eilat | Yaakov Saar, GPO
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 לע"מ, צפונית לאילת | יעקב סער, בקעת תמנע,עמודי שלמה

ּ ַכ ּ ָמה מַ עֲלוֹ ת טוֹ בוֹ ת
!לַ ּ ָמקוֹ ם עָ לֵ ינ ּו

De Combien de bienfaits
sommes-nous redevables à Dieu!

,ִאלּ ּו הוֹ צִ יאָ נ ּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם וְ לֹא עָ ָׂשה בָ הֶ ם ְׁשפָ ִטים

S'Il nous avait sortis d'Egypte et n'avait pas exécuté
de jugements contre eux –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו
, וְ לֹא עָ ָׂשה בֵ אלֹהֵ יהֶ ם,ִאלּ ּו עָ ָׂשה בָ הֶ ם ְׁשפָ ִטים

S'Il avait exécuté des jugements contre eux et pas
contre leurs dieux –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו

ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּגלִ ילִ י

Rabbi Yossé le Galiléen dit: Comment

 ִמ ּ ַניִ ן:אוֹ מֵ ר
שר
ֶׂ ֶש ּ ָלק ּו הַ ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ע
ֶ ׁ ַא ּ ָתה אוֹ מֵ ר
מַ ּכוֹ ת וְ עַ ל הַ ָיּם לָ ק ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים מַ ּכוֹ ת? ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
:ּאמר ּו הַ חַ ְרטֻ ִּמים ֶאל פַּ ְרעֹה
ְ מָ ה הוּא אוֹ מֵ ר? ַו ֹי
? וְ עַ ל הַ ָיּם מָ ה הוּא אוֹ מֵ ר,ֶא ְצ ּ ַבע אֱ ל ִֹהים ִהוא
שה יְ ָי
ׂ ָ ָשר ע
ֶ ׁ ֲש ָר ֵאל ֶאת הַ יָד הַ ְּגדֹלָ ה א
ׂ ְ ִַו ַי ְּרא י
 ַו ַיּאֲ ִמינ ּו ּ ַביְ ָי,ָ ַו ִי ְּירא ּו הָ עָ ם ֶאת יְ י,ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
.שר מַ ּכוֹ ת
ֶׂ ֶ ּ ַכ ּ ָמה לָ ק ּו ְב ֶא ְצ ּ ַבע? ע. ֹמשה עַ ְבדו
ֶ ׁ ו ְּב
שר מַ ּכוֹ ת וְ עַ ל
ֶׂ ֶ ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לָ ק ּו ע:אֱ מוֹ ר מֵ עַ ּ ָתה
.הַ ָיּם לָ ק ּו חֲ ִמ ּ ִׁשים מַ ּכוֹ ת

peux-tu apprendre qu'en plus des dix plaies dont les
Egyptiens furent frappés en Egypte, ils furent frappés
encore de cinquante autres sur la mer? Au sujet des
plaies en Egypte, il est dit: “Les magiciens dirent au
Pharaon: c'est le doigt de Dieu”. Sur les événements
à la mer, il est dit: "Israël reconnut alors la main
toute-puissante avec laquelle le Seigneur avait frappé
l'Egypte, et le peuple révéra le Seigneur et ils eurent foi
en l'Eternel et en Moïse, son serviteur". De combien
de plaies furent-ils frappés par le "doigt ? - De dix. Il
faut conclure qu'en Egypte ils furent frappés de dix
plaies et sur la mer de cinquante.

, וְ לֹא הָ ַרג אֶ ת ְּבכוֹ ֵריהֶ ם,ִאלּ ּו עָ ָׂשה בֵ אלֹהֵ יהֶ ם

S'Il avait détruit leurs dieux et n'avait pas fait
mourir leurs premiers-nés –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו
,ִאלּ ּו הָ ַרג אֶ ת ְּבכוֹ ֵריהֶ ם וְ לֹא נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת מָ מוֹ נָם

S'Il avait tué leurs premiers-nés et ne nous avait pas
donné leurs biens –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו
,ִאלּ ּו נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת מָ מוֹ נָם וְ לֹא קָ ַרע לָ נ ּו אֶ ת הַ ָיּם

S'Il nous avait donné leurs biens et n'avait pas divisé
la mer pour nous –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו
ִֹאלּ ּו קָ ַרע לָ נ ּו אֶ ת הַ ָיּם וְ לֹא הֶ עֱבִ ָירנ ּו בְ תוֹ כו

S'Il avait divisé la mer pour nous et ne nous l'avait
pas fait traverser à pied sec –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו

,ּ ֶבחָ ָרבָ ה
ִאלּ ּו הֶ עֱבִ ָירנ ּו בְ תוֹ כוֹ ּ ֶבחָ ָרבָ ה וְ לֹא ִׁש ַּקע צָ ֵרנ ּו

S'Il nous l'avait fait traverser pied sec et n'y avait
pas englouti nos persécuteurs –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו

, ְֹּבתוֹ כו

ִאלּ ּו ִׁש ַּקע צָ ֵרנ ּו ְּבתוֹ כוֹ וְ לֹא ִספֵּ ק צָ ְר ּ ֵכנ ּו ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר

S'Il y avait englouti nos persécuteurs et n’eût
pas pourvu à nos besoins dans le désert pendant
quarante ans –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו
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,אַ ְר ּ ָבעִ ים ׁ ָשנָה

ַר ִּב י אֱ לִ יעֶ זֶר

Rabbi Eliézer dit: d'où savons-nous que

ש ּ ָכ ל
ֶ ׁ  ִמ ּ ַנ יִ ן:אוֹ מֵ ר
שהֵ ִביא הַ ָּקדוֹ ׁש ּ ָברו ְּך הוּא עַ ל
ֶ ׁ מַ ּ ָכה וּמַ ּ ָכה
?של ַא ְר ּ ַבע מַ ּכוֹ ת
ֶ ׁ הַ ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם הָ יְ ָתה
 עֶ ְב ָרה וָ זַעַ ם, ֹש ּ ַלח ּ ָבם חֲ רוֹ ן ַא ּפו
ַ ׁ ְ י:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶׁ
, ַאחַ ת-  עֶ ְב ָרה. ִמ ְׁשלַ חַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָרעִ ים,וְ צָ ָרה
 ִמ ְׁשלַ חַ ת מַ לְ אֲ כֵ י,לש
ׁ  ׁ ָש-  וְ צָ ָרה, ְׁש ּ ַתיִ ם- ָוזַעַ ם
 ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לָ ק ּו: אֱ מוֹ ר מֵ עַ ּ ָתה. ַא ְר ּ ַבע- ָר ִעים
.אתיִ ם מַ ּכוֹ ת
ַ ַָא ְר ּ ָבעִ ים מַ ּכוֹ ת וְ עַ ל הַ ָיּם לָ ק ּו מ

Rabbi Akiva dit: Comment sais-tu que chacune

ש ּ ָכל מַ ּ ָכה
ֶ ׁ  ִמ ּ ַניִ ן:אוֹ מֵ ר
שהֵ ִביא הַ ָּקדוֹ ׁש ּ ָברו ְּך הוּא עַ ל הַ ִּמ ְצ ִרים
ֶ ׁ וּמַ ּ ָכה
:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ ?של חָ מֵ ׁש מַ ּכוֹ ת
ֶ ׁ ְּב ִמ ְצ ַריִ ם הָ יְ ָתה
, עֶ ְב ָר ה וָ זַעַ ם וְ צָ ָר ה, ֹש ּ ַל ח ּ ָב ם חֲ רוֹ ן ַא ּפ ו
ַ ׁ ְי
, ַאחַ ת- ֹ חֲ רוֹ ן ַא ּפו.ִמ ְׁשלַ חַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָר ִעים
, ַא ְר ּ ַבע-  וְ צָ ָרה, ׁ ָשל ֹׁש-  ָוזַעַ ם, ְׁש ּ ַתיִ ם- עֶ ְב ָרה
: אֱ מוֹ ר מֵ עַ ּ ָתה. חָ מֵ ׁש- ִמ ְׁשלַ חַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָרעִ ים
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לָ ק ּו חֲ ִמ ּ ִׁשים מַ ּכוֹ ת וְ עַ ל הַ ָיּם לָ ק ּו
.אתיִ ם מַ ּכוֹ ת
ַ ָחֲ ִמ ּ ִׁשים וּמ

chaque plaie envoyée par le Saint, loué soit-il, aux
Egyptiens, en Egypte, était une plaie quadruple? C'est
parce qu'il est dit: "Il lâcha sur eux le feu de sa colère,
courroux, malédiction et fléaux, tout un essaim d'anges
malfaisants." "Le courroux" - une plaie, "la malédiction
et les fléaux, tout un essaim d'anges malfaisants", "le
courroux" - une plaie," la malédiction" - une plaie, "les
fléaux'' - une plaie, "un essaim d'anges malfaisants'' une plaie. On en conclura qu'ils ont été frappés en
Egypte de quarante plaies et sur la mer de deux cents.

ַר ִּבי ע ֲִקיבָ א

des plaies que le Saint Béni soit-Il, envoya sur les
Egyptiens en Egypte consistait en cinq plaies? Car
il est dit: “Il envoya contre eux Son ardente colère,
fureur, indignation, malheur et une délégation de
messagers du mal”. Son ardente colère, c'est une,
fureur, cela fait deux, indignation, cela fait trois,
malheur, cela fait quatre, délégation de messagers du
mal, cela fait cinq. Tu dois donc dire qu'en Egypte,
ils furent frappés de cinquante plaies et, sur la mer, ils
furent frappés de deux cent cinquante plaies.
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Ainsi, combien

 ּ ַכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה,עַ ל ַאחַ ת

devons-nous être

 טוֹ בָ ה,

reconnaissants envers l'Eternel pour les bienfaits

יאנ ּו
ָ שהוֹ ִצ
ֶ ׁ :ְּכפוּלָ ה ו ְּמכֻ פֶּ לֶ ת לַ ּ ָמקוֹ ם עָ לֵ ינו

dont il nous a comblés. Il nous a fait sortir d'Egypte,

שה
ׂ ָ ָ וְ ע,ש ה בָ הֶ ם ְׁש פָ ִט ים
ׂ ָ ָ וְ ע,ִמ ִּמ ְצ ַר יִ ם

il a exercé des châtiments sur les Egyptiens, il en a

 וְ ָנ ַתן לָ נ ּו, וְ הָ ַרג ֶאת ְּבכוֹ ֵריהֶ ם,בֵ אלֹהֵ יהֶ ם

exercé sur leurs dieux, il a fait mourir leurs premiersnés, il nous a donné leurs biens, il a fendu pour nous

ירנ ּו
ָ  וְ הֶ ע ֱִב, וְ ָק ַרע לָ נ ּו ֶאת הַ ָיּם,ֶאת מָ מוֹ נָם

la Mer, il nous l'a fait passer à pied sec, il y a englouti

 וְ ִספֵּ ק, ֹ וְ ִׁש ַּקע צָ ֵרנ ּו ְּבתוֹ כו,ְבתוֹ כוֹ ּ ֶבחָ ָרבָ ה

nos persécuteurs, il a pourvu à nos besoins dans le

 וְ הֶ אֱ ִכילָ נ ּו ֶאת,שנָה
ָ ׁ צָ ְר ּ ֵכנ ּו ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר ַא ְר ּ ָב ִעים

désert pendant quarante ans, il nous a nourris de

 וְ קֵ ְרבָ נ ּו לִ ְפנֵי הַ ר,ש ּ ָבת
ַ ׁ ַ וְ נ ַָתן לָ נ ּו ֶאת ה,הַ ּ ָמן

la manne, il nous a gratifiés du Chabbat, il nous a

 וְ ִה ְכנִ יסָ נ ּו לְ ֶא ֶרץ, וְ נ ַָתן לָ נ ּו ֶאת הַ ּתוֹ ָרה,ִסינַי

conduits au pied du Sinaï, il nous a donné sa Loi, il

 וּבָ נָה לָ נ ּו ֶאת ּ ֵבית הַ ְּב ִח ָירה לְ כַ פֵּ ר,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי

nous a introduits dans le pays de Canaan, il nous y

.ּעַ ל ּ ָכל עֲוֹ נוֹ ֵתינו

a édifié son Temple pour l'expiation de nos péchés.

ִאלּ ּו ִספֵּ ק צָ ְר ּ ֵכנ ּו ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר אַ ְר ּ ָבעִ ים ׁ ָשנָה ולֹא

S'Il eût pourvu à nos besoins dans le désert pendant
quarante ans et ne nous avait pas nourris avec la
Manne! –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו

,ִאלּ ּו הֶ אֱ כִ ילָ נ ּו אֶ ת הַ ּ ָמן וְ לֹא נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת הַ ׁ ַש ּ ָבת

S'Il nous avait nourris avec la Manne et ne nous
avait pas donnés le Shabat –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו
, וְ לֹא קֵ ְרבָ נ ּו לִ פְ נֵי הַ ר ִסינַי,ִאלּ ּו נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת הַ ׁ ַש ּ ָבת

S'Il nous avait donnés le Shabat et ne nous avait pas
conduit devant le Mont Sinaï –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו
, וְ לֹא נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה,ִאלּ ּו קֵ ְרבָ נ ּו לִ פְ נֵי הַ ר ִסינַי

S'I1 nous avait conduit devant le Mont Sinaï et ne
nous avait pas donnés la Torah –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּד ֵיּינ ּו
ִאלּ ּו נ ַָתן לָ נ ּו אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה וְ לֹא הִ כְ נִ יסָ נ ּו לְ אֶ ֶרץ

S'Il nous avait donnés la Torah et ne nous avait pas
faits entrer en Terre d'Israël –
Cela nous aurait suffi!

ַ ּדיֵינ ּו

32

גוריון | משרד העלייה והקליטה-עולים חדשים בנמל התעופה בן

,יִ ְ ׂש ָראֵ ל
ִאלּ ּו הִ כְ נִ יסָ נ ּו לְ אֶ ֶרץ יִ ְ ׂש ָראֵ ל וְ לֹא בָ נָה לָ נ ּו אֶ ת

S'Il nous avait faits entrer en Terre d'Israël et ne
nous avait pas édifié le Beth-Habe'hirah
Cela nous aurait suffi!
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,הֶ אֱ כִ ילָ נ ּו אֶ ת הַ ּ ָמן

ַ ּד ֵיּינ ּו

Ein Gedi| Einat Anker, GPO

,ּ ֵבית הַ ְּב ִח ָירה
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À chaque génération,
l'homme est tenu de se
considérer lui-même
comme s'il était sorti
d'Egypte.

ְּבכָ ל ּדוֹ ר וָ דוֹ ר חַ ָ ּיב
ָא ָדם לִ ְראוֹ ת ֶאת
עַ ְצמוֹ ְּכ ִאלּ ּו ה ּוא יָצָ א
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם

Comme il est dit: "Tu donneras alors cette

וְ ִה ּ ַג ְד ּ ָת לְ ִבנְ ָך ּ ַביוֹ ם הַ הוּא
.אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם
ִ ֵשה יְ ָי לִ י ְּבצ
ָׂ ָ ּ ַבעֲבוּר זֶה ע,לֵ אמֹר
ְלֹא ֶאת אֲ בוֹ ֵתינ ּו ִּבלְ בָ ד ּ ָג ַאל הַ ָּקדוֹ ׁש ּ ָברוּך
:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ , ֶא ּ ָלא ַאף אוֹ ָתנ ּו ּ ָג ַאל ִע ּ ָמהֶ ם,הוּא
 לָ ֶתת,ּ לְ מַ עַ ן הָ ִביא א ָֹתנו,שם
ָ ׁ וְ אוֹ ָתנ ּו הוֹ ִציא ִמ
.ּשר נִ ְׁש ּ ַבע לַ אֲ ב ֵֹתנו
ֶ ׁ ֲלָ נ ּו ֶאת הָ ָא ֶרץ א

:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶׁ

explication à ton fils: "C'est dans cette optique que
l'Eternel a agi en ma faveur, quand je sortis d'Egypte".
Ce ne sont pas seulement nos pères que le Saint, loué
soit-il, a délivrés, Il nous a délivrés en même temps
qu'eux, comme il est dit: "Et nous, il nous fit sortir de
là pour nous mener ici, pour nous gratifier du pays
qu'il avait promis à nos pères."

יאל
ֵ ִַר ּ ָבן ּ ַג ְמל

Rabbi Gamliel enseignait: Celui qui, à la

cérémonie de la fête de Pessah ne mentionne pas
les trois choses suivantes ne remplit pas son devoir,
à savoir:

ש ֹּלא
ֶ ׁ  ּ ָכל:הָ יָה אוֹ מֵ ר
 לֹא יָצָ א יְ ֵדי,לשה ְ ּדבָ ִרים ֵאלּ ּו ּ ַבפֶּ סַ ח
ָ ׁ ָאמַ ר ְׁש
: וְ ֵאלּ ּו הֵ ן, ֹחוֹ בָ תו

Pessah, Matza et Maror

ּ ֶפסַ ח מַ ָ ּצה ּומָ רוֹ ר

On montre le morceau de viande rôtie sans le soulever.

 ונזהרים שלא להגביה אותה,מראים על הזרוע

Pessah – Le sacrifice pascal (agneau) que nos

פֶּ סַ ח

ש ּ ֵבית
ֶ ׁ שהָ י ּו אֲ בוֹ ֵתינ ּו אוֹ ְכלִ ים ִּבזְמַ ן
ֶׁ
שפָּ סַ ח
ֶ ׁ  עַ ל ׁשוּם מָ ה? עַ ל ׁשוּם,הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש הָ יָה ַק ָיּם
,הַ ָּקדוֹ ׁש ּ ָברו ְּך הוּא עַ ל ּ ָב ּ ֵתי אֲ בוֹ ֵתינ ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
שר
ֶ ׁ ֲ א, וַאֲ מַ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח פֶּ סַ ח הוּא לַ יי:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶׁ
ש ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּבנָגְ ּפוֹ ֶאת
ׂ ְ ִפָּ סַ ח עַ ל ּ ָב ּ ֵתי ְבנֵי י
.ּ ו ִ ַּי ֹּקד הָ עָ ם ו ִַי ּ ְּׁש ּ ַתחֲוו, וְ ֶאת ּ ָב ּ ֵתינ ּו ִה ִצּיל,ִמ ְצ ַריִ ם

pères mangeaient à l'époque du Beth- Hamikdache,
pourquoi le faisaient-ils? Parce que le Saint, loué soitil, est passé par-dessus les maisons de nos pères en
Egypte, comme il est dit: "Vous direz, c'est le sacrifice
de Pessah en l'honneur de l'Eternel, qui a épargné les
demeures des enfants d’Israël en Egypte, alors qu'il
frappa les Egyptiens et voulut préserver nos familles.
Et le peuple s'inclina, et tous se prosternèrent."
On soulève la Matsa et on dit:

:מגביהים את המצות ואומרים

La Matsa, pourquoi la mangeons-nous? Parce

מַ ָצּה

 עַ ל ׁשוּם מָ ה? עַ ל,ש ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ים
ֶ ׁ ֹזו
של אֲ בוֹ ֵתינ ּו לְ הַ ח ֲִמיץ
ֶ ׁ שלֹא ִה ְס ּ ִפיק ְּבצֵ ָקם
ֶ ׁ ׁשוּם
ְ
 הַ ָּקדוֹ ׁש,ש ִנּגְ לָ ה עֲלֵיהֶ ם מֶ לֶך מַ לְ כֵ י הַ ְּמלָ ִכים
ֶ ׁ עַ ד
 ַו ֹיּאפ ּו ֶאת הַ ּ ָבצֵ ק:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ , וּגְ ָאלָ ם,ּ ָברו ְּך הוּא
, ִּכי לֹא חָ מֵ ץ,שר הוֹ ִציא ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם עֻגֹת מַ צּוֹ ת
ֶ ׁ ֲא
 וְ ּ ַגם,ִּכי גֹ ְר ׁש ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ לֹא י ְָכל ּו לְ ִה ְתמַ ְהמֵ ּ ַה

que la pâte dont nos pères voulaient faire du pain
n'avait pas eu le temps de lever lorsque le Roi des
rois, le Saint, loué soit-il, se manifesta et opéra leur
délivrance, comme il est dit: "Ils firent de la pâte
qu'ils avaient emportée d'Egypte, des gâteaux azymes,
car elle n'avait pas fermenté, parce que, repoussés
d'Egypte, ils n'avaient pu attendre et ne s'étaient pas
munis d'autres provisions."

.צֵ ָדה לֹא עָ שׂ ו לָ הֶ ם

On prend le Maror (laitue) dans la main et on dit:

:אוחזים את המרור ביד ואומרים

Les herbes amères,

ָמרוֹ ר

pourquoi les
mangeons-nous? Parce que les Egyptiens ont rendu
la vie amère à nos pères en Egypte, comme il est
dit: Les Egyptiens leur rendirent la vie amère par
des travaux pénibles sur l'argile et la brique, par des
corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils leurs
imposèrent tyranniquement."
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? עַ ל ׁשוּם מָ ה,ש ָאנ ּו אוֹ ְכלִ ים
ֶ ׁ זֶה
ש ּ ֵמ ְרר ּו הַ ִּמ ְצ ִרים ֶאת חַ ֵיּי אֲ בוֹ ֵתינ ּו
ֶ ׁ עַ ל ׁשוּם
 וַיְ מָ ֲרר ּו ֶאת חַ ֵיּיהֶ ם ּ ַב ֲעב ָֹדה:ש ֶנּאֱ מַ ר
ֶ ׁ ,ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
ש ֶדה ֶאת
ָׂ ּ  ְּבחֹמֶ ר ו ִּבלְ בֵ נִ ים ו ְּבכָ ל ֲעב ָֹדה ּ ַב,ָק ָשה
.שר עָ ְבד ּו בָ הֶ ם ְּבפָ ֶר ְך
ֶ ׁ ֲּ ָכל ֲעב ָֹד ָתם א
33

ְּבצֵ את

Quand Israël sortit d'Egypte, la Maison

ש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ּ ֵבית ַי ֲעקֹב מֵ עַ ם
ׂ ְ ִי
.ש ָר ֵאל מַ ְמ ְׁשלוֹ ָתיו
ׂ ְ ִ הָ יְ ָתה יְ הו ָּדה לְ ָק ְד ׁשוֹ י.לֹעֵ ז
 הֶ הָ ִרים.חור
ֹ סב לְ ָא
ֹ ּ ִהַ ָיּם ָר ָאה ַו ָ ּינֹס הַ ַי ְּר ֵ ּדן י
ָ
 מַ ה ְּלך הַ ָיּם.ָר ְקד ּו ְכ ֵאילִ ים ְּגבָ עוֹ ת ִּכ ְבנֵי צֹאן
 הֶ הָ ִרים ִּת ְר ְקד ּו.סב לְ ָאחוֹ ר
ֹ ּ ִּכי ָתנוּס הַ ַי ְּר ֵ ּדן ִּת
 ִמ ִּל ְפנֵי ָאדוֹ ן חוּלִ י.ְכ ֵאילִ ים ְּגבָ עוֹ ת ִּכ ְבנֵי צֹאן
 הַ ה ְֹפ ִכי הַ ּצוּר אֲ גַם.ָא ֶרץ ִמ ִּל ְפנֵי אֱ לוֹ ּ ַה ַי ֲעקֹב
) (תהלים קי״ד.יש לְ מַ עְ יְ נוֹ מָ יִ ם
ׁ מָ יִ ם חַ ּ ָל ִמ

de Jacob d'un peuple de langue étrangère, Juda devint
Son peuple saint, Israël Son fief. La mer le vit et se mit
à fuir, le Jourdain se retira en arrière, les montagnes
bondirent comme des béliers, les collines, comme des
agneaux. Pourquoi fuis-tu, ô mer? Jourdain, qu'est ce
qui te fait te retirer en arrière? Montagnes, pourquoi
bondissez-vous comme des béliers et vous collines,
comme des agneaux? La présence de l'Eternel fait
trembler la terre, elle tremble à l'aspect du Dieu de
Jacob, qui change le rocher en nappe d'eau, le granit
en sources jaillissantes.
On recouvre les Matsot,
on lève le verre, et on dit:

,מגביהים את הכוס
:מכסים את המצות ואומרים

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

שר
ֶ ׁ ֲ א,ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
 וְ ִה ִּגיעָ נ ּו,ְּג ָאלָ נ ּו וְ ג ַָאל ֶאת אֲ בוֹ ֵתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
 ּ ֵכן יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו.לַ ּ ַליְ לָ ה הַ זֶּה לֶאֱ כָ ל ּבוֹ מַ ָצּה וּמָ רוֹ ר
וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו י ִַּגיעֵ נ ּו לְ מוֹ ע ֲִדים וְ לִ ְר ָגלִ ים
שמֵ ִחים
ׂ ְ ,שלוֹ ם
ָ ׁ ְאתנ ּו ל
ֵ אֲ חֵ ִרים הַ ּ ָב ִאים לִ ְק ָר
שם
ָ ׁ  וְ נֹאכַ ל.שים ּ ַבעֲבוֹ ָד ֶת ָך
ִׂ ש
ׂ ָ ְיר ָך ו
ֶ ְּב ִבנְ יַן ִע
שר י ִַּגיעַ ָ ּדמָ ם
ֶ ׁ ֲִמן הַ ְזּבָ ִחים ו ִּמן הַ ּ ְפסָ ִחים א
ָ עַ ל ִקיר ִמז ּ ְַבח
 וְ נוֹ ֶדה לְ ָך ִׁשיר חָ ָדש,ֲך לְ ָרצוֹ ן
 ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה יְ ָי.ּשנו
ֵ ׁ עַ ל ְּגאֻ ּ ָל ֵתנ ּו וְ עַ ל ּ ְפדוּת נ ְַפ
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִּ ָג ַאל י

Selon le rite Ashkénaze, on dit ici la bénédiction sur le vin, selon
le rite Séfarade on ne dit pas la bénédiction, on boit directement le
verre de vin.

,בנוסח אשכנז מברכים
:ובנוסח ספרד אין מברכים

qui nous a libérés et a libéré nos pères d'Egypte, et nous
a permis de vivre jusqu’à cette nuit pour manger la
Matza et le Maror. Ainsi, Éternel, notre Dieu et Dieu
de nos pères, permets-nous de vivre jusqu’à d'autres
célébrations et d'autres fêtes qui viendront à nous en
paix, avec la joie de la reconstruction de Ta ville et
l'allégresse de Ton service. Alors nous mangerons des
sacrifices et des offrandes de Pessah, dont le sang sera
répandu sur le mur de Ton autel, pour être accepté,
et nous Te remercierons avec un nouveau chant pour
notre Rédemption et pour la délivrance de nos âmes.
Loué sois-Tu, Éternel, qui a délivré Israël.

ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם ּבוֹ ֵרא

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,
qui crée le fruit de la vigne.

ּ ָבר ּו ְך

On couvre les Matsot, on lève le verre,
et on dit ce qui suit:

,מגביהים את הכוס
:מכסים את המצות ואומרים

C'est pour cela que nous tenons à remercier,

à louer, à glorifier, à vanter, à exalter, à célébrer, à
bénir, à élever et à magnifier Celui qui a fait tous ces
miracles pour nos pères et pour nous, d'esclaves il a
fait de nous des hommes libres, il nous a fait passer
de l'affliction à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres
à la lumière éclatante, de la servitude à la délivrance.
Récitons devant lui un nouveau cantique HallélouYa
- Louez Dieu!

יאנ ּו מֵ עַ ְבדוּת לְ חֵ רוּת ִמ ָיּגוֹ ן
ָ  הוֹ ִצ:ּהַ נִ ִּסים הָ ֵאלו
 וּמֵ אֲ פֵ לָ ה לְ אוֹ ר, וּמֵ ֵאבֶ ל לְ יוֹ ם טוֹ ב,ש ְמחָ ה
ׂ ִ ְל
 וְ נֹאמַ ר לְ פָ נָיו ִׁש ָירה. ו ִּמ ּ ִׁשעְ ּבוּד לִ גְ אֻ ּ ָלה,ּ ָגדוֹ ל
. הַ לְ ל ּוי ָּה:שה
ָ ׁ חֲ ָד

On repose le verre,
on découvre la Matza et on dit:

,מניחים את הכוס
:מגלים את המצות ואומרים

הַ לְ ל ּוי ָּה

HallélouYa - louez, serviteurs de Dieu, louez le

שם
ֵ ׁ הַ לְ ל ּו עַ ְב ֵדי יְ הוָה הַ לְ ל ּו אֶ ת
.שם יְ ה ָוה ְמב ָֹר ְך מֵ עַ ּ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם
ֵ ׁ  יְ ִהי.יְ ה ָוה
 ָרם.שם יְ הוָה
ֵ ׁ שמֶ ׁש עַ ד ְמבוֹ אוֹ ְמהֻ ּ ָלל
ֶ ׁ ִמ ִּמז ְַרח
 ִמי ּ ַכיהוָה. ֹעַ ל ּ ָכל גּ וֹ יִ ם יְ הוָה עַ ל הַ ּ ׁ ָשמַ יִ ם ְּכבוֹ דו
 הַ ּ ַמ ְׁש ּ ִפילִ י לִ ְראוֹ ת.יהי לָ ׁ ָשבֶ ת
ִ אֱ לֹהֵ ינ ּו הַ ּ ַמגְ ִּב
פת
ֹ ּ ימי מֵ עָ פָ ר ָ ּדל מֵ ַא ְׁש
ִ  ְמ ִק.ּ ַב ּ ׁ ָשמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
. ֹיבים עִ ם נְ ִדיבֵ י עַ ּמו
ִ יבי עִ ם נְ ִד
ִ  לְ הוֹ ִׁש.י ִָרים אֶ ְביוֹ ן
.יבי עֲקֶ ֶרת הַ ּ ַביִ ת אֵ ם הַ ּ ָבנִ ים ְ ׂשמֵ חָ ה הַ לְ ל ּו י ָּה
ִ מוֹ ִׁש

nom de l'Eternel. Que le nom de l'Eternel soit loué
dès maintenant et à jamais! Du lever du soleil jusqu'à
son coucher le nom de l'Eternel est loué, L'Eternel est
élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est audessus des cieux. Qui comme l'Eternel, notre Dieu, est
assis sur un trône élevé, abaisse ses regards sur le ciel et
la terre? Il redresse l'humble couché dans la poussière,
fait remonter le pauvre du sein de l'abjection, pour le
placer à côté des grands de son peuple. Il fait trôner
dans la maison la femme stérile, devenue une mère
heureuse de (nombreux) fils. HallélouYa!

ּ ָבר ּו ְך

.ּ ְפ ִרי הַ ּ ָגפֶ ן

On boit le 2ème verre accoudé sur le côté gauche.

שותים כוס שנייה בהסבת שמאל
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לְ ִפיכָ ְך

, לְ הַ ּ ֵלל,אֲ נ ְַחנ ּו חַ ָי ִּבים לְ הוֹ דוֹ ת
 לְ עַ ּ ֵלה, לְ בָ ֵר ְך, לְ הַ ֵ ּדר, לְ רוֹ מֵ ם, לְ פָ ֵאר, ַש ּ ֵבח
ַ ׁ ְל
שה לַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו וְ לָ נ ּו ֶאת ּ ָכל
ׂ ָ ָשע
ֶ ׁ וּלְ ַק ּ ֵלס לְ ִמי
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Kore'h

ּכוֹ ֵר ְך

On prend un morceau de la Matza la plus inférieure des Matsot
du plateau, avec un Kazaït (28 g.) de Laitue qu'on trempe dans le
'Harosseth et on dit:

אוכלים מצות על מרורים
 כורכים בכזית מרור וחרוסת,לוקחים כזית מן המצה התחתונה
:ואומרים

C'est en mémoire de Hillel. Voici comment

שה ִה ּ ֵלל ִּבזְמַ ן
ׂ ָ ָ ּ ֵכן ע.לְ ִמ ְק ָ ּד ׁש ְּכ ִה ּ ֵלל
ְ
 הָ יָה ּכוֹ ֵרך פֶּ סַ ח:ש ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש הָ יָה ַק ָיּם
ֶׁ
:ש ּ ֶנאֱ מַ ר
ֶ ׁ  לְ ַק ֵיּם מַ ה,מַ צָ ּה וּמָ רוֹ ר וְ אוֹ כֵ ל ְּביַחַ ד
.ֹּאכלֻהו
ְ עַ ל מַ צּוֹ ת ו ְּמר ִֹרים י

זֵכֶ ר

procédait Hillel. A l'époque où existait encore le
Temple: il enveloppait l’offrande de Pessah, et des
herbes amères dans de la Matsa et les mangeait pour
se conformer au précepte "on le mangera (l'agneau
pascal) avec des pains azymes et des herbes amères."

Choul'han Ore'h

שלְ חָ ן עוֹ ֵר ְך
ֻׁ

Le repas de fête est servi.

אוכלים את סעודת החג

צָ פ ּון

Tsafoun
Après le repas, on prend un morceau de la Matsa cachée lors de
Ya’hats - l'Afikoman, et on la partage entre les membres de la
famille, en donnant à chacun un Kazaït (28 g.) et on dit:

, ק ֶֹדם חֲ צוֹ ת הַ ּ ַליְ לָ ה,לאחר הארוחה
:יחלק ראש המסובים את האפיקומן שהצפין ויברך

Je suis prêt à accomplir la Mitsva de manger l'Afikoman.

שם
ֵ ׁ ְ ל.וּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצוַת אֲ ִכילַ ת אֲ ִפיקוֹ מָ ן
ְ ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן
ְ
 עַ ל יְ ֵדי הַ הוּא טָ ִמיר,יה
ְׁ שא ְּב ִריך וּ
ָ ׁ קוּד
ְ יִ חוּד
ּ ש ִכינְ ּ ֵת
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִשם ּ ָכל י
ֵ ׁ  ְּב,וְ ֶנעֱלָ ם

En souvenir du Korban Pessah qui était

שבָ ע
ׂ ָ ּ ַלְ ָק ְר ּ ַבן ּ ֶפסַ ח הַ ּנֶאֱ כַ ל עַ ל ה

consommé à la fin du repas.

On la mange accoudé et avant le milieu de la nuit.

ויאכלו כזית מהאפיקומן בהסבה

זֵכֶ ר

Ra'htsa

ָר ְחצָ ה

On se lave les mains, on dit cette fois ci la bénédiction:

:נוטלים ידיים ומברכים

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

שר
ֶ ׁ ֲ א,ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
.שנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָוּנ ּו עַ ל נְ ִטילַ ת י ָָדיִ ם
ָ ׁ ִק ְ ּד

Motsi, Matsa

 מַ ָ ּצה,מוֹ ִציא

On soulève les Matzot et on dit :

:מגביהים את המצות ואומרים

Je suis prêt à accomplir la Mitsva de manger de la Matsa.

שם
ֵ ׁ ְ ל.וּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצ ַות אֲ ִכילַ ת מַ ָּצה
ְ ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן
ְ
 עַ ל יְ ֵדי הַ הוּא טָ ִמיר,יה
ְׁ שא ְּב ִריך
ָ ׁ קוּד
ְ יִ חוּד
ּ וּש ִכינְ ּ ֵת
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִשם ּ ָכל י
ֵ ׁ  ְּב,וְ ֶנעֱלָ ם

On récite la bénédiction sur la Matsa:

מברכים על המצה

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

ְ ֶַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מ
לֶך הָ עוֹ לָ ם הַ ּמוֹ ִציא
.לֶ חֶ ם ִמן הָ ָא ֶרץ

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

שר
ֶ ׁ ֲ א,ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
.שנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָוּנ ּו עַ ל אֲ ִכילַ ת מַ צָ ּה
ָ ִק ְ ּד

Maror

מָ רוֹ ר

On prend un morceau de laitue –Maror (au moins un Kazaït -28g),
on le trempe dans le 'Harosset (mélange de dattes, noix, etc.) et on dit:

,נוטלים כזית מרור וטובלים בחרוסת
:מנערים מעט מהחרוסת ואומרים

Je suis prêt à accomplir la Mitsva de manger du Maror.

שם
ֵ ׁ ְ ל.וּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצ ַות אֲ ִכילַ ת מָ רוֹ ר
ְ ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן
ְ שא ְּב ִר
 עַ ל יְ ֵדי הַ הוּא טָ ִמיר,יה
ְׁ יך
ָ ׁ קוּד
ְ יִ חוּד
ּ וּש ִכינְ ּ ֵת
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִשם ּ ָכל י
ֵ ׁ  ְּב,וְ ֶנעֱלָ ם

ּ ָבר ּו ְך

qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous
a ordonné de nous laver les mains.

qui fait sortir le pain de la terre.

ּ ָבר ּו ְך

qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous
a ordonné de manger de la Matza.

On dit la bénédiction suivante et on mange
le Maror sans s'accouder :

:מברכים ואוכלים בלי הסבה

ּ ָבר ּו ְך

שר
ֶ ׁ ֲ א,ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
.שנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָוּנ ּו עַ ל אֲ ִכילַ ת מָ רוֹ ר
ָ ִק ְ ּד

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,
qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous
a ordonné de manger des herbes amères.
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ּ ָבר ּו ְך
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ּ ָב ֵר ְך

Bare'h

מוזגים כוס שלישית מארבע כוסות,
ומברכים ברכת המזון:

Action de grâce après le repas. On remplit le troisième verre et on dit
le Bircat Hamazon.

ִׁשיר הַ ּ ַמעֲלות,

Cantique des degrés quand l'Éternel

ְּבשוּב יהוה אֶ ת ִׁשיבַ ת
שחוק ּ ִפינ ּו וּלְ ׁשונֵנ ּו
ִציון הָ יִ ינ ּו ְּכחלְ ִמיםָ .אז יִ ּ ָמלֵא ְ ׂ
יאמר ּו בַ גּ ויִ םִ :הגְ ִ ּדיל יהוה לַ עֲשׂ ות עִ ם
ִר ָּנהָ .אז ְ
שמֵ ִחים.
ֵא ּ ֶלהִ .הגְ ִ ּדיל יהוה לַ עֲשׂ ות עִ מָ נוּ ,הָ יִ ינ ּו ְ ׂ
יקים ּ ַב ּ ֶנגֶב .הַ זּ ְרעִ ים
יתנ ּו ּ ַכאֲ ִפ ִ
ׁשוּבָ ה יהוה אֶ ת ְׁש ִב ֵ
ְ
ְ
נשא
ְּב ִד ְמעָ הְּ ,ב ִר ָּנה יִ ְקצרוּ .הָ לוך יֵלֵ ך וּבָ כֹה ֵׂ
נשא אֲ ל ֻּמ ָתיו.
מֶ שֶ ְך הַ ָזּ ַרעּ ,בֹא ָיבֹא ְב ִר ָּנה ֵׂ

ramènera les exilés de Sion, nous aurons été comme
des rêveurs. Alors, notre bouche s'emplira de rire et
notre langue de chant joyeux. Alors, on dira parmi
les nations: “L'Éternel a fait de grandes choses pour
ceux-ci”. L'Éternel a fait de grandes choses pour
nous, nous étions joyeux. Éternel, ramène nos exilés
comme des ruisseaux sur une terre désertique. Alors,
ceux qui ont semé dans les larmes récolteront avec
un chant joyeux. Il est allé en pleurant, portant son
semoir de semences, il reviendra avec un chant joyeux,
portant ses gerbes.

של ִּב ְרכַ ת הַ ּ ָמזוׄן
ֲשה ׁ ֶ
וּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצוַת ע ֵׂ
ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ְ
שבַ עְ ּ ָת וּבֵ ָר ְכ ּ ָת ֶאת יְ ָי אֱ לוׄהֶ ָ
יך עַ ל
שנֶאֱ מָ ר :וְ ָאכַ לְ ּ ָת וְ ָׂ
ְּכמ ׄו ׁ ֶ
ְ
ְ
קוּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
הָ ָא ֶרץ הַ ּטוׄבָ ה אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן לָ ך .לְ ׁ ֵשם יִ חוּד ְ
ש ָר ֵאל.
שם ּ ָכל יִ ְ ׂ
יה עַ ל יְ ֵדי הַ הוּא טָ ִמיר וְ ֶנעֱלָ ם ְּב ׁ ֵ
וּ ְׁ
ש ִכינְ ּ ֵת ּ

ִּב ְר ּ ַכת הַ ּ ָמזוֹ ן

ִּב ְר ּ ַכת הַ ּ ָמזוֹן

נוסח עדות המזרח

ותי נְ בָ ֵר ְך:
כאשר מברכים בזימון ,המזמן אומרַ :ר ּב ַ
בר ְך מֵ עַ ּ ָתה וְ עַ ד עולָ ם.
המסובים עונים :יְ הִ י ׁ ֵשם יהוה ְמ ָ

Pour la convenance des lecteurs de cette Haggada,
ci‑dessous le Bircat Hamazon selon le rite Séfarade, le
Bircat Hamazon selon le rite Ashkénaze se trouve sur la
colonne de droite.

ותי ,נְ בָ ֵר ְך [אֱ להֵ ינוּ]
המזמן אומר ִּ :ב ְר ׁשוּת ְמ ָרנָן וְ ַר ּ ָבנָן וְ ַר ּב ַ
ׁ ֶש ָאכלְ נ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלו.
ְ
המסובים עונים ָ ּ :ברוּך [אֱ להֵ ינוּ] ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלו ו ְּבטוּבו ַָחיִינ ּו

המזמן אומר ָ ּ :ברו ְּך [אֱ להֵ ינוּ] ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלו ו ְּבטוּבו ַָחיִ ינ ּו
המזמן והמסובים אומריםָ ּ :ברו ְּך הוּא וּבָ רו ְּך ְׁשמוׄ.

אם מברכים בזימון ,המזמן אומרִּ :ב ְר ׁשו ְּתכֶ ם! (הַ ב לָ ן וְ נִ ְב ִר ְ
יך
ישא)
לְ מַ לְ ּ ָכא עִ ּ ָל ָאה קַ ִ ּד ׁ ָ

ּ ָבר ּו ְך

המסובים עוניםָ ׁ :שמַ יִ ם!

ַא ּ ָתה יהוה ,אֱ להֵ ינ ּו מֶ ְ
לֶך הָ עולָ ם ,הַ זָן
ֶאת הָ עולָ ם כֻּ לּ ו ְּבטוּבו ְּבחֵ ן ְּבחֶ סֶ ד ו ְּב ַרח ֲִמים,
שר ִּכי לְ עולָ ם חַ ְסדו.
נותן לֶ חֶ ם לְ כָ ל ּ ָב ָ ׂ
הוּא ֵ
ו ְּבטוּבו הַ גָדול ּ ָת ִמיד לא חָ סַ ר לָ נוּ ,וְ ַאל י ְֶחסַ ר
לָ נ ּו מָ זון לְ עולָ ם וָ עֶ דַ ּ .בעֲבוּר ְׁשמו הַ ּ ָגדולִּ ,כי
הוּא ֵאל זָן ו ְּמפַ ְרנֵס לַ ּכל וּמֵ ִטיב לַ ּכל ,וּמֵ ִכין
שר ּ ָב ָראָ ּ .ברו ְּך ַא ּ ָתה
ּותיו אֲ ׁ ֶ
מָ זון לְ כָ ל ְּב ִרי ָ
יהוה ,הַ זָן ֶאת הַ ּכל.

ישא (בשבת:
(ב ְר ׁשוּת מַ לְ ּ ָכא עִ ּ ָל ָאה קַ ִ ּד ׁ ָ
המזמן אומרִּ :
ישא
ו ִּב ְר ׁשוּת ׁ ַש ּ ָבת מַ לְ ְּכ ָתא) ו ִּב ְר ׁשוּת יוֹ מָ א טָ בָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
(ו ִּב ְר ׁשוּת מוֹ ַרי וְ ַר ּבוֹ ַתי) ו ִּב ְר ׁשו ְּתכֶ ם) נְ בָ ֵר ְך (בעשרה
אֱ לֹהֵ ינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ
המסובים עוניםָ ּ :ברו ְּך (אֱ לֹהֵ ינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ ו ְּבטוּבוֹ
הַ ּ ָגדוֹ ל ּ ָת ִמיד חָ יִ ינ ּו
המזמן אומר ָ ּ :ברו ְּך (אֱ לֹהֵ ינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ ו ְּבטוּבוֹ הַ ּ ָגדוֹ ל
ּ ָת ִמיד חָ יִ ינ ּו
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נ ו ֶׄד ה

ּ ָבר ּו ְך

ש ִהנְ חַ לְ ּ ָת
לְ ָך יהוה אֱ להֵ ינ ּו עַ ל ׁ ֶ

ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם הָ אֵ ל הַ ָזּן
אוֹ ָתנ ּו וְ אֶ ת הָ עוֹ לָ ם כֻּ לּ וֹ ְּבטוּבוֹ ְּבחֵ ן ְּבחֶ סֶ ד ְּב ֶרוַח
שר ִּכי לְ עוֹ לָ ם
ל-ב ָׂ
ָּ
ו ְּב ַרח ֲִמים ַר ִּבים .נ ֵֹתן לֶ חֶ ם לְ כָ
חַ ְסדּ וֹ  .ו ְּבטוּבוֹ הַ ּ ָגדוֹ ל ּ ָת ִמיד לֹא חָ סַ ר לָ נ ּו וְ ַאל
י ְֶחסַ ר לָ נ ּו מָ זוֹ ן ּ ָת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָעֶ דִּ ,כי הוּא אֵ ל זָן
שלְ חָ נוֹ עָ רו ְּך לַ ֹּכל ,וְ ִה ְת ִקין ִמ ְחיָה
ו ְּמפַ ְרנֵס לַ ֹּכל ,וְ ׁ ֻ
שר ּ ָב ָרא ְב ַרחֲמָ יו ו ְּברֹב
ל-ב ִריּוֹ ָתיו אֲ ׁ ֶ
ְּ
וּמָ זוֹ ן לְ כָ
ָ
ש ִּביעַ לְ כָ ל-חַ י
חֲסָ ָדיו ּ ָכ ָאמוּרּ :פוֹ ֵתחַ אֶ ת י ֶָדך וּמַ ְ ׂ
ָרצוֹ ןָ ּ .ברו ְּך ַא ּ ָתה יְ ָי הַ ָזּן אֶ ת הַ ֹּכל.

בותינ ּו ֶא ֶרץ חֶ ְמ ָדה טובָ ה ו ְּרחָ בָ ה ,וְ עַ ל
ֵ
לַ אֲ
אתנ ּו יהוה אֱ להֵ ינ ּו מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,
שהוצֵ ָ
ֶׁ
שחָ ַת ְמ ּ ָת
ית ָך ׁ ֶ
יתנ ּו ִמ ּ ֵבית עֲבָ ִדים ,וְ עַ ל ְּב ִר ְ
ו ְּפ ִד ָ
ש ִּל ּ ַמ ְד ּ ָתנוּ ,וְ עַ ל חֻ ֶּק ָ
יך
ש ֵרנוּ ,וְ עַ ל ּת ָור ְת ָך ׁ ֶ
ְּב ְב ָ ׂ

שחונַנְ ּ ָתנוּ ,וְ עַ ל
הודעְ ּ ָתנוּ ,וְ עַ ל חַ יִ ים חֵ ן וָחֶ סֶ ד ׁ ֶ
ש ַ
ֶׁ
אותנ ּו ּ ָת ִמיד,
ָ
ש ַא ּ ָתה זָן ו ְּמפַ ְרנֵס
אֲ ִכילַ ת מָ זון ׁ ָ
שעָ ה.
ְּבכָ ל יום ו ְּבכָ ל עֵ ת ו ְּבכָ ל ׁ ָ

נוֹ ֶדה

מודים לָ ְך
הַ ּכל יהוה אֱ להֵ ינוּ ,אֲ נ ְַחנ ּו ִ
אות ְך ,יִ ְת ּ ָב ַר ְך ִׁש ְמ ָך ְּב ִפי ּ ָכל חַ י ּ ָת ִמיד
ו ְּמבָ ְר ִכים ָ

ש ִהנְ חַ לְ ּ ָת לַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו
ְּל ָך יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו עַ ל ׁ ֶ
ֶא ֶרץ חֶ ְמ ָ ּדה טוֹ בָ ה ו ְּרחָ בָ ה ְּב ִרית וְ תוֹ ָרה חַ ִיּים
יתנ ּו
אתנ ּו מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּפ ִד ָ
שהוֹ צֵ ָ
וּמָ זוֹ ן ,עַ ל ׁ ֶ
ית ָך ׁ ֶשחָ ַת ְמ ּ ָת ִּב ְב ָׂש ֵרנ ּו וְ עַ ל
ִמ ּ ֵבית עֲבָ ִדים ,וְ עַ ל ְּב ִר ְ
ְ
שהוֹ ַדעְ ּ ָתנוּ,
ש ִּל ּ ַמ ְד ּ ָתנ ּו וְ עַ ל חֻ ֵּקי ְרצוֹ נָך ׁ ֶ
ּתוֹ ָר ְת ָך ׁ ֶ
וְ עַ ל חַ ִיּים וּמָ זוֹ ן ׁ ָש ַא ּ ָתה זָן ו ְּמפַ ְרנֵס אוֹ ָתנוּ.

לָ ְךָ ּ .ברו ְּך ַא ּ ָתה יהוה ,עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל הַ מָ זון.

עַ ל

וְ עַ ל

שבַ עְ ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת
לְ עולָ ם וָעֶ דַ ּ .כ ּ ָכתוּב :וְ ָאכַ לְ ּ ָת וְ ָׂ
ֶאת יהוה אֱ להֵ ָ
יך עַ ל הָ ָא ֶרץ הַ ּטובָ ה אֲ ּ ׁשֶ ר נ ַָתן

הַ ֹּכל יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו אֲ נ ְַחנ ּו מוֹ ִדים לָ ְך ו ְּמבָ ְר ִכים
שבָ עְ ּ ָת ,וּבֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת
אֶ ת ְׁשמָ ְךָ ּ ,כ ָאמוּר" :וְ ָאכַ לְ ּ ָת וְ ָׂ
יְ ָי אֱ לֹהֶ ָ
טבָ ה אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן לָ ְךָ ּ ".ברו ְּך
יך עַ ל הָ ָא ֶרץ הַ ּ ֹ
ַא ּ ָתה יְ יָ ,עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל הַ ּ ָמזוֹ ן.

ַרחֵ ם

ש ָר ַאל עַ ּ ֶמ ָך
נָא יהוה אֱ להֵ ינ ּו עַ ל יִ ְ ׂ
בוד ָך וְ עַ ל
ּשלַ יִ ם עִ ֶיר ָך וְ עַ ל ִציּון ִמ ְׁש ּ ַכן ְּכ ֶ
וְ עַ ל יְ רו ׁ ָ

ַרחֵ ם

ש ָראֵ ל עַ ּ ָמ ְך וְ עַ ל
יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵ ינ ּו וְ עַ ל יִ ְ ׂ
ְ
ּשלַ יִ ם עִ ָיר ְך וְ עַ ל הַ ר ִציּוֹ ן ִמ ְׁש ּ ַכן ְּכבוֹ ָדך וְ עַ ל
יְ רו ׁ ָ
ְ
ְ
ְ
הֵ יכָ לָ ך וְ עַ ל ְמעוֹ נָך וְ עַ ל ְ ּד ִב ָירך ,וְ עַ ל הַ ּ ַביִ ת הַ ּ ָגדוֹ ל
ש ִנ ְּק ָרא ִׁש ְמ ָך עָ לָ יוָ .א ִבינוּ! ְרעֵ נוּ ,ז ּונֵנוּ,
וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶ

מַ לְ כוּת ּ ֵבית ָ ּדוִ ד ְמ ִׁשיחֶ ָך וְ עַ ל הַ ּ ַביִ ת הַ גָדול
ש ִּנ ְק ָרא ִׁש ְמ ָך עָ לָ יו :אֱ להֵ ינ ּו ָא ִבינוּ,
דוש ׁ ֶ
וְ הַ ָק ׁ
ְרעֵ נ ּו ז ּונֵנ ּו פַ ְרנְ סֵ נ ּו וְ כַ לְ ְּכלֵ נ ּו וְ הַ ְרוִ יחֵ נוּ ,וְ הַ ְרוַח

פַּ ְרנְ סֵ נוַּ ּ ,כלְ ְּכלֵ נוּ ,הַ ְרוִ יחֵ נוּ ,הַ ְר ַוח לָ נ ּו ְמהֵ ָרה
ידי
ִמ ּ ָכל צָ רוֹ ֵתינוּ ,וְ ַאל ּ ַת ְצ ִריכֵ נ ּו יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו לִ ֵ
ידי הַ לְ ו ָָא ָתם ,אֶ ּ ָלא לְ י ְָדךָ
שר ו ָָדם וְ לֹא לִ ֵ
מַ ְּתנוֹ ת ּ ָב ָׂ
ֲש ָירה וְ הַ ּ ְפתוּחָ ה .יְ ִהי ָרצוֹ ן
הַ ְּמלֵ ָאה וְ הָ ְרחָ בָ ה הָ ע ִׁ
ׁ ֶש ֹּלא נֵבוֹ ׁש ּ ָבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וְ לֹא נִ ּ ָכלֵ ם לְ עוֹ לָ ם הַ ּ ָבא,
ִיר ָּנה לִ ְמקוֹ מָ ּה
וּמַ לְ כוּת ּ ֵבית ָ ּדוִ ד ְמ ִׁשיחָ ְך ּ ַת ֲחז ֶ
ִּב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוּ.

רותינוּ .וְ נָא
לָ נ ּו יהוה אֱ להֵ ינ ּו ְמהֵ ָרה ִמ ּ ָכל צָ ֵ
ידי מַ ְּתנַת
ַאל ּ ַת ְצ ִריכֵ נ ּו יהוה אֱ להֵ ינוּ ,לֹא לִ ֵ
אתםִּ ,כי ִאם לְ י ְָדךָ
ידי הַ לְ וָ ָ
שר וָ ָדם וְ לֹא לִ ֵ
ּ ָב ָ ׂ
שלא
דושה וְ הָ ְרחָ בָ הֶ ׁ ,
הַ ְּמלֵ ָאה הַ ּ ְפתוּחָ ה הַ ְ ּק ׁ ָ
ׄש וְ לֹא נִ ּ ָכלֵ ם לְ עוׄלָ ם וָעֶ ד.
נֵבו ׁ
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בשבת מוסיפים:

יפין:
ש ּ ָבת מוֹ ִס ִ
ְּב ׁ ַ

ות ָ
יך ו ְּב ִמ ְצוַת
ְרצֵ ה וְ הַ חֲלִ יצֵ נ ּו יהוה אֱ לֹהֵ ינ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
ש ּ ָבת הַ ּ ָגדוׄל וְ הַ ָקדוׄשׂ הַ זֶּהִּ .כי
יום הַ ְׁש ִביעִ י הַ ׁ ַ
י ׄום זֶה ּ ָגד ׄול וְ ָקד ׄו ׁש הוּא לְ פָ נ ָ
ֶיך לִ ְׁש ּ ָבת ּבו
וְ לָ נוּחַ ּבו ְּב ַאהֲבָ ה ְּכ ִמ ְצ ַות ְרצ ׄונ ָ
ֶך.ו ִּב ְרצ ׄונְ ָך

ְרצֵ ה וְ הַ חֲלִ יצֵ נ ּו יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְּב ִמצְ וֹ ֶת ָ
יך ו ְּב ִמצְ וַת יוֹ ם
הַ ּ ְׁש ִביעִ י הַ ׁ ַש ּ ָבת הַ ּ ָגדוֹ ל וְ הַ קָ דוֹ שׂ הַ זֶּהִּ .כי יוֹ ם ּ ָגדוֹ ל
וְ קָ דוֹ ׁש הוּא ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך .נִ ְׁשבּ וֹ ת בּ וֹ וְ נָנוּחַ בּ וֹ וְ נִ ְתעַ ֵנּג
בּ וֹ ְּכ ִמצְ וַת חֻ ֵּקי ְרצוֹ נ ְָך .וְ אַ ל ְּתהִ י צָ ָרה וְ יָגוֹ ן ְּביוֹ ם
ְמנוּחָ ֵתנוּ .וְ הַ ְראֵ נ ּו ְבנֶחָ מַ ת צִ יּוֹ ן ִּב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוִּּ ,כי
אַ ּ ָתה הוּא ּ ַבעַ ל הַ ֶנּחָ מוֹ תַ .ו ֲהגַם ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו וְ ׁ ָש ִתינוּ,
ית ָך הַ ּ ָגדוֹ ל וְ הַ ָּקדוֹ ׁש לֹא ׁ ָשכַ ְחנוּ .אַ ל ִּת ְׁש ּ ָכחֵ נ ּו
חָ ְר ּ ַבן ּ ֵב ְ
ְ
לָ נֶצַ ח וְ אַ ל ִּת ְזנָחֵ נ ּו לָ עַ דִּ ,כי אֵ ל מֶ לֶך ָגּדוֹ ל וְ קָ דוֹ ׁש אָ ּ ָתה.

שלּ ֹא ְתהֵ א צָ ָרה וְ יָגוׄן
הָ נִ יחַ לָ נ ּו יהוה אֱ לֹהֵ ינ ּו ׁ ֶ
וַאֲ נָחָ ה ְּביוׄם ְמנוּחָ ֵתנוּ .והַ ְר ֵאנ ּו יהוה אֱ לֹהֵ ינ ּו
ש ָך
ּשלַ יִ ם עִ יר ָק ְד ׁ ֶ
ְּבנֶחָ מַ ת ִציוׄן עִ ֶיר ָך ו ְּב ִבנְ יַן יְ רו ׁ ָ
ִּכי ַא ּ ָתה הוּא ּ ַבעַ ל הַ יְ ׁשוּעוׄת וּבַ עַ ל הַ ּ ֶנחָ מוׄת.

אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינוַּ ,י ֲעלֶה וְ יָבוֹ א ,י ִַּגיעַ  ,י ֵָראֶ ה
וְ י ֵָרצֶ ה ,יִ ּ ׁ ָשמַ ע יִ פָּ קֵ ד וְ יִ ָזּכֵ ר ,זִכְ רוֹ נֵנ ּו וְ זִכְ רוֹ ן אֲ בוֹ ֵתינוּ,
זִכְ רוֹ ן יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם עִ ָיר ְך ,וְ זִכְ רוֹ ן מָ ִׁשיחַ ּ ֶבן ָ ּדוִ ד עַ ְב ָ ּד ְך,
יִש ָראֵ ל לְ פָ נ ָ
ֶיך ,לִ פְ לֵטָ ה לְ טוֹ בָ ה
וְ זִכְ רוֹ ן ּ ָכל-עַ ְּמ ָך ּ ֵבית ְ ׂ
לְ חֵ ן לְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרח ֲִמים ,לְ חַ ִיּים טוֹ ִבים וּלְ ׁ ָשלוֹ םְּ ,ביוֹ ם
חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת הַ זֶּהְּ ,ביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש הַ זֶּה ,לְ ַרחֵ ם
בּ וֹ עָ לֵינ ּו וּלְ הוֹ ִׁשיעֵ נוּ.

אֱ להֵ ינ ּו

וֵאלֹהֵ י אֲ ב ׄו ֵתינוַּ ,יעֲלֶ ה וְ ָיבֹא
וְ י ִַּגיעַ וְ י ֵָר ֶאה וְ י ֵָרצֶ ה וְ יִ ּ ׁ ָשמַ ע וְ יִ פָּ קֵ ד וְ יִ ָזּכֵ ר ז ְִכר ׄונֵנ ּו
ו ִּפ ְקדּ ׄונֵנוּ ,וְ ז ְִכרוׄן אֲ בו ֵׄתינוּ ,וְ ז ְִכרוׄן מָ ִׁשיחַ ּ ֶבן
ש ָך ,וְ ז ְִכרוׄן
ּשלַ יִ ם עִ יר ָק ְד ׁ ֶ
ָ ּדוִ ד עַ ְב ֶ ּד ָך ,וְ ז ְִכרוׄן יְ רו ׁ ָ
ש ָר ַאל לְ פָ נ ָ
ֶיך ,לִ ְפלֵ יטָ ה לְ טוׄבָ ה
ּ ָכל עַ ְּמ ָך ּ ֵבית יִ ְ ׂ

לְ חֵ ן וּלְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרח ֲִמים ,לְ חַ ִיּים וּלְ ׁ ָשלוׄם ְּביוׄם חַ ג
הַ ּ ַמ ּצוׄת הַ זֶּה ז ְָכ ֵרנ ּו יהוה אֱ לֹהֵ ינ ּו ּב ׄו לְ טוׄבָ ה
ׄשיעֵ נ ּו ב ׄו לְ חַ יִ ים .ו ִּב ְדבַ ר
וּפָ ְק ֵדנ ּו ב ׄו לִ ְב ָרכָ ה וְ הו ִׁ
הושיעֵ נוּ,
יְ ׁשוּעָ ה וְ ַרח ֲִמים חוּס וְ חָ ֵנּנ ּו וְ ַרחֵ ם עָ לֵינ ּו וְ ִׁ
ִּכי ֵאלֶ ָ
יך עֵ ינֵינוִּּ ,כי ֵאל מֶ לֶ ְך חַ נוּן וְ ַרחוּם ָא ּ ָתה.

זָכְ ֵרנ ּו

יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו בּ וֹ לְ טוֹ בָ ה ,וּפָּ ְק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְב ָרכָ ה,
וְ הוֹ ִׁשיעֵ נ ּו בוֹ לְ חַ ִיּים טוֹ ִבים ִּב ְדבַ ר יְ ׁשוּעָ ה וְ ַרח ֲִמים;
חוּס וְ חָ ֵנּנוַּ ,ו ֲחמֹל וְ ַרחֵ ם עָ לֵינוּ ,וְ הוֹ ִׁשיעֵ נ ּו ִּכי אֵ ל ָ
ֶיך
עֵ ינֵינוִּּ ,כי אֵ ל מֶ ל ְֶך חַ ּנוּן וְ ַרחוּם ָא ּ ָתה.

וְ ִתבְ נֶה יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם עִ ָיר ְך
ִּב ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינ ּוָ ּ .בר ּו ְך אַ ּ ָתה
יְ יָ ,בּ וֹ נֵה יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם
(בלחש אָ מֵ ן).

קד ׁש
ּובְ נֵה יְ ר ּו ׁ ָשלַיִ ם עִ יר הַ ֶ
ִּבמְ הֵ ָרה בְ יָמֵ ינ ּו.
ּ ָבר ּו ְך אַ ּ ָתה יהוה ,בּ ונֶה ְּב ַרחֲמָ יו
יְ ר ּו ׁ ָשלַיִ ם .אָ מֵ ן.

(ברו ְּך אַ ּ ָתה ְי ֹהוָה ,אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך
אם שכח בשבת לומר רצהָ ּ :
ִש ָראֵ ל ְּבאַ הֲבָ ה
הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָנ ַּתן ׁ ַש ּ ָבתוֹ ת לִ מְ נוּחָ ה לְ עַ ּמוֹ י ְ ׂ
לְ אוֹ ת וְ לִ בְ ִריתָ ּ .ברו ְּך אַ ּ ָתה ְי ֹהוָה ,מְ קַ ֵ ּד ׁש הַ ּ ׁ ַש ּ ָבת)
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(ברו ְּך אַ ּ ָתה ְי ֹהוָה ,אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם,
אם שכח יעלה ויבואָ ּ :
ִש ָראֵ ל לְ ָׂששׂ וֹ ן וּלְ ִ ׂשמְ חָ ה ,אֶ ת
ׁ ֶש ָנ ַּתן יָמִ ים טוֹ בִ ים לְ עַ ּמוֹ י ְ ׂ
יוֹ ם (אם שכח גם רצה( :הַ ּ ׁ ַש ּ ָבת הַ זֶּה וְ אֶ ת יוֹ ם) חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת
הַ זֶּה ,אֶ ת יוֹ ם טוֹ ב מִ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש הַ זֶּהָ ּ .ברו ְּך אַ ּ ָתה ְי ֹהוָה,
ִש ָראֵ ל וְ הַ ְזּמַ ִנּים).
מְ קַ ֵ ּד ׁש י ְ ׂ

ַא ּ ָתה יהוה ,אֱ להֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוׄלָ ם,

ירנ ּו ּב ׄו ְר ֵאנ ּו ּגֹאֲ לֵ נ ּו
הָ ֵאל ָא ִבינ ּו מַ לְ ּ ֵכנ ּו ַא ִד ֵ
ש ָר ַאל
ׄש ַי ֲעֹקב רוׄעֵ נ ּו רוׄעֵ ה יִ ְ ׂ
ׄשנ ּו ְקדו ׁ
יו ְׄצ ֵרנ ּו ְקדו ׁ ֵ
ש ְּבכָ ל יוׄם וָיוׄם הוּא
הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ּטוׄב וְ הַ ּ ֵמ ִטיב לַ ּכל ׁ ֶ

ּ ָבר ּו ְך

ֵיטיב לָ נוּ .הוּא גְ מָ לָ נ ּו
הֵ ִטיב ,הוּא מֵ ִטיב ,הוּא י ִ

אַ ּ ָתה ְי ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָ ם לָ עַ ד הָ אֵ ל אָ בִ ינ ּו
מַ לְ ּ ֵכנ ּו אַ ִ ּד ֵירנ ּו בּ וֹ ְראֵ נ ּו גּוֹ אֲ לֵנ ּו ְקדוֹ ׁ ֵשנ ּו ְקדוֹ ׁש ַי ֲעקֹב רוֹ עֵנ ּו
רוֹ עֵ ה ִי ְ ׂש ָראֵ ל הַ ּ ֶמל ְֶך הַ ּטוֹ ב וְ הַ ּ ֵמטִ יב לַ כּ ל ׁ ֶש ְּבכָ ל יוֹ ם
וָיוֹ ם הוּא הֵ טִ יב לָ נ ּו הוּא מֵ טִ יב לָ נ ּו הוּא יֵיטִ יב לָ נ ּו הוּא
גְ מָ לָ נ ּו הוּא גוֹ מְ לֵנ ּו הוּא יִגְ מְ לֵנ ּו לָ עַ ד חֵ ן וָחֶ סֶ ד וְ ַרחֲמִ ים
וְ ֶרוַח וְ הַ ָצּלָ ה וְ כָ ל טוֹ ב

הוּא גו ְׄמלֵ נ ּו הוּא יִ גְ ְמלֵ נ ּו לָ עַ ד ,לְ חֵ ן וּלְ חֶ סֶ ד
ישוּעָ ה
וּלְ ַרח ֲִמים וּלְ ֶרוַח הַ ָצּלָ ה וְ הַ ְצלָ חָ הְּ ,ב ָרכָ ה וִ ׁ
שלוׄם
נֶחָ מָ ה פַּ ְרנָסָ ה וְ כַ לְ ּ ָכלָ ה וְ ַרח ֲִמים וְ חַ ִיּים וְ ׁ ָ
וְ כָ ל טוּב ,ו ִּמ ּ ָכל טוּב לְ עוׄלָ ם ַאל יְ חַ ְּס ֵרנוּ.

הָ ַר ֲחמָ ן

הָ ַרחֲ ָמן

הוּא יִ ְמ ְ
לוך עָ לֵ ינ ּו לְ עולָ ם וָ עֶ ד.
שמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ .הָ ַרחֲ מָ ן
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְת ּ ָב ַר ְך ּ ַב ּ ׁ ָ

הוּא יִ ְׁש ּ ַת ּ ַבח עַ ל ִּכ ּ ֵסא כְ בוֹ דוֹ .הָ ַר ֲחמָ ן
הוּא ִי ְׁש ּ ַת ּ ַבח ּ ַב ּ ׁ ָשמַ ִים וּבָ אָ ֶרץ .הָ ַרחֲמָ ן הוּא ִי ְׁש ּ ַת ּ ַבח
ּ ָבנ ּו לְ דוֹ ר דּ וֹ ִרים .הָ ַרחֲמָ ן הוּא קֶ ֶרן לְ עַ ּמוֹ י ִָרים .הָ ַרחֲמָ ן
הוּא ִי ְתפָּ אַ ר ּ ָבנ ּו לְ נֵצַ ח נְ צָ חִ ים.הָ ַרחֲמָ ן הוּא ְיפַ ְרנְ סֵ נ ּו
ְּבכָ בוֹ ד וְ לֹא בְ בִ זּוּי ְּבהֶ ּ ֵתר וְ לֹא בְ ִא ּסוּר ְּבנַחַ ת וְ לֹא בְ צָ עַ ר.
הָ ַרחֲמָ ן הוּא י ּ ִֵתן ׁ ָשלוֹ ם ּ ֵבינֵינוּ .הָ ַרחֲמָ ן הוּא י ְִׁשלַח ְּב ָרכָ ה
ְרוָחָ ה וְ הַ צְ לָ חָ ה ְּבכָ ל-מַ ע ֲֵׂשה י ֵָדינוּ .הָ ַרחֲמָ ן הוּא יַצְ לִ יחַ
אֶ ת ְ ּד ָרכֵ ינוּ .הָ ַרחֲמָ ן הוּא י ְִׁש ֹּבר עֹל ָּגלוּת מְ הֵ ָרה מֵ עַ ל
ּארנוּ .הָ ַרחֲמָ ן הוּא יוֹ לִ יכֵ נ ּו מְ הֵ ָרה קוֹ מְ מִ ּיוּת ְּבאַ ְרצֵ נוּ.
צַ ָו ֵ
הָ ַרחֲמָ ן הוּא י ְִרפָּ אֵ נ ּו ְרפוּאָ ה ְׁשלֵמָ ה .הָ ַרחֲמָ ן הוּא יִפְ ּ ַתח
לָ נ ּו אֶ ת יָדוֹ הָ ְרחָ בָ ה .הָ ַרחֲמָ ן הוּא יְבָ ֵר ְך ּ ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד
מִ ּ ֶמ ּנ ּו ִּב ְׁשמוֹ הַ ָּגדוֹ ל ְּכמוֹ ׁ ֶש ִנ ְּת ּ ָב ְרכ ּו אֲ בוֹ ֵתינ ּו אַ בְ ָרהָ ם
יִצְ חָ ק וְ ַי ֲעקֹב ּ ַב ֹּכל מִ ֹּכל ֹּכל ּ ֵכן יְבָ ֵר ְך אוֹ ָתנ ּו יַחַ ד ְּב ָרכָ ה
ְׁשלֵמָ ה וְ כֵ ן ְיהִ י ָרצוֹ ן וְ נֹאמַ ר אָ מֵ ן .הָ ַרחֲמָ ן הוּא ִיפְ רֹשׂ
עָ לֵינ ּו סֻ ּ ַכת ְׁשלוֹ מוֹ

הוּא יִ ְׁש ּ ַת ּ ַבח לְ דור דּ ִורים ,וְ יִ ְתפָּ ַאר ּ ָבנ ּו לָ עַ ד
וּלְ נֵצַ ח נְ צָ ִחים ,וְ יִ ְתהַ ַ ּדר ּ ָבנ ּו לָ עַ ד וּלְ עולְ מֵ י
עולָ ִמים .הָ ַרחֲמָ ן הוּא יְ פַ ְרנְ סֵ נ ּו ְּבכָ בוד .הָ ַרחֲמָ ן
ּארנוּ ,וְ הוּא יולִ יכֵ נ ּו
הוּא יִ ְׁש ּבור ע ּ ֵֻלנ ּו מֵ עַ ל ַ ּצ ָו ֵ
קומ ִמיוּת לְ ַא ְרצֵ נוּ .הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְׁשלַ ח לָ נ ּו
ְ
ש לְ חָ ן זֶה
ְּב ָר כָ ה ְמ ֻר ּ ָב ה ּ ַב ּ ַב יִ ת הַ זֶ ּה ,וְ עַ ל ׁ ֻ
ש ָאכַ לְ נ ּו עָ לָ יו .הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְׁשלַ ח לָ נ ּו ֶאת
ֶׁ
ֵאלִ ָיּה ּו הַ ָנ ִּביא זָכוּר לַ ּטוב ,וִ יבַ שֶּ ׂ ר לָ נ ּו ְּבשׂ ורות
טובות יְ ׁשוּעות וְ נֶחָ מות .הָ ַרחֲמָ ן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת
[א ִבי
ּ ַבעֲלִ י ִ /א ְש ִתי .הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת ָ

מור ִתי] ּ ַבעַ לת
[א ִּמי ָ
מורי] ּ ַבעַ ל הַ ּ ַביִ ת הַ זֶּה .וְ ֶאת ִ
ִ
יתם וְ ֶאת ז ְַרעָ ם וְ ֶאת
אותם וְ ֶאת ּ ֵב ָ
ָ
הַ ּ ַביִ ת הַ זֶּה,

בשבת:

שר לָ נוְּּ ,כמו
שר לָ הֶ ם .או ָׄתנ ּו וְ ֶאת ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
ּ ָכל אֲ ׁ ֶ

הַ ָרחֲמָ ן

הוּא יַנְ חִ ילֵנ ּו עוֹ לָ ם ׁ ֶש ּ ֻכלוֹ ׁ ַש ּ ָבת וּמְ נוּחָ ה
לְ חַ ֵיּי הָ עוֹ לָ מִ ים.הַ ָרחֲמָ ן הוּא יַנְ חִ ילֵנ ּו לְ יוֹ ם ׁ ֶש ּ ֻכלוֹ טוֹ ב.
הָ ַרחֲמָ ן הוּא י ּ ִַטע ּתוֹ ָרתוֹ וְ אַ הֲבָ תוֹ ְּבלִ ּ ֵבנ ּו וְ ִתהְ יֶה י ְִראָ תוֹ
עַ ל פָּ נֵינ ּו לְ בִ לְ ִּתי ֶנחֱטָ א וְ יִהְ י ּו כָ ל מַ ע ֲֵׂשינ ּו לְ ׁ ֵשם ׁ ָשמָ יִם

בותינ ּו ַא ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ַיעֲקב ּ ַב ּכל
ש ִנ ְּת ּ ָב ְרכ ּו אֲ ֵ
ֶׁ
אותנ ּו כֻּ ּ ָלנ ּו יַחַ ד ִּב ְב ָרכָ ה
ָ
ִמ ּכל ּכלֵ ּ ,כן יְ בָ ֵר ְך
ְׁשלֵ מָ ה ,וְ נאמַ רָ ,אמֵ ן.
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ברכת האורח:

ש ְּתהֵ א
יְ לַ ְּמד ּו עֲלֵ יהֶ ם וְ עָ לֵ ינ ּו זְכוּת ׁ ֶ
שא ְב ָרכָ ה מֵ ֵאת יהוה,
שלוׄם .וְ נִ ָ ׂ
לְ ִמ ְׁשמֶ ֶרת ׁ ָ
שכֶ ל טוׄב
ו ְּצ ָד ָקה מֵ אלֹהֵ י יִ ְׁשעֵ נוּ ,וְ נִ ְמצָ א חֵ ן וְ ֵׂ
ְּבעֵ ינֵי אֱ ל ִֹהים וְ ָא ָדם.

הָ ַרחֲמָ ן

הוּא יְבָ ֵר ְך אֶ ת הַ ּ ׁשֻ לְ חָ ן הַ זֶּה ׁ ֶשאָ כַ לְ נ ּו עָ לָ יו
וִ יסַ ֵ ּדר בּ וֹ ּ ָכל-מַ ע ֲַד ֵנּי עוֹ לָ ם וְ יִהְ יֶה כְ ׁ ֻשלְ חָ נוֹ ׁ ֶשל אַ בְ ָרהָ ם
ל-רעֵ ב מִ ּ ֶמ ּנ ּו יֹאכַ ל וְ כָ ל-צָ מֵ א
אָ בִ ינ ּו עָ לָ יו הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם ּ ָכ ָ
מִ ּ ֶמ ּנ ּו ִי ְׁש ּ ֶתה וְ אַ ל-יֶחְ סַ ר מִ ּ ֶמ ּנ ּו ּ ָכל-טוֹ ב לָ עַ ד וּלְ עוֹ לְ מֵ י
עוֹ לָמִ ים אָ מֵ ן הָ ַרחֲמָ ן הוּא יְבָ ֵר ְך אֶ ת ּ ַבעַ ל הַ ּ ַביִת הַ זֶּה וּבַ עַ ל
הַ ְּסע ָ ֻּדה הַ ֹזּאת הוּא וּבָ נָיו וְ ִא ְׁש ּתוֹ וְ כָ ל-אֲ ׁ ֶשר-לוֹ ְּבבָ נִ ים
ׁ ֶש ִיּחְ י ּו וּבִ נְ כָ סִ ים ׁ ֶש ִי ְּרבּ ּו ּ ָב ֵר ְך ְי ָי חֵ ילוֹ ּופֹעַ ל י ָָדיו ִּת ְרצֶ ה
וְ יִהְ י ּו נְ כָ סָ יו וּנְ כָ סֵ ינ ּו מֻ צְ לָ חִ ים ו ְּקרוֹ בִ ים לָ עִ יר וְ אַ לִ -יז ַ ְּד ֵּקק
לְ פָ נָיו וְ לֹא לְ פָ נֵינ ּו ׁשוּם ְ ּדבַ ר חֵ טְ א וְ הִ ְרהוּר עָ וֹ ן ָׂששׂ וְ ָׂשמֵ חַ
ּ ָכל-הַ ָיּמִ ים ְּבע ׁ ֶֹשר וְ כָ בוֹ ד מֵ עַ ּ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם לֹא יֵבוֹ ׁש
ּ ָבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וְ לֹא י ּ ִָכלֵם לָ עוֹ לָ ם הַ ּ ָבא אָ מֵ ן ּ ֵכן יְהִ י ָרצוֹ ן

בשבת מוסיפים:

הָ ַרחֲ ָמן

ש ּ ָבת
שכֻּ לו ׁ ַ
הוּא יַנְ ִחילֵ נ ּו יוׄם ׁ ֶ
ו ְּמנוּחָ ה לְ חַ ֵיּי הָ עוׄלָ ִמים .הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יַנְ ִחילֵ נ ּו
יקים
ש ַצ ִ ּּד ִ
שכֻּ לו ָארו ְּך .יום ׁ ֶ
שכֻּ ל ׄו טוב[ .יוׄם ׁ ֶ
יוׄם ׁ ֶ
אשיהֶ ם וְ ֶנהֱנִ ים ִמ ִזּיו
ׄש ִבים וְ עַ ְטרו ֵׄתיהֶ ם ְּב ָר ׁ ֵ
יו ְׁ
יהי חֶ לְ ֵקינ ּו ִע ּ ָמהֶ ם] .הָ ַרחֲ מָ ן הוּא
הַ ּ ְׁש ִכינָה וִ ִ
יְ ז ּ ֵַכנ ּו לִ ימוׄת הַ ּ ָמ ִׁשיחַ וּלְ חַ ֵיּי הָ עוׄלָ ם הַ ּ ָבאִ .מגְ דּ וׄל
עשה חֶ סֶ ד לִ ְמ ִׁשיח ׄו לְ ָדוִ ד וּלְ ז ְַרע ׄו
יְ ׁשוּעוׄת מַ לְ ּכו וְ ֶׂ
ֲשה
שלוׄם ִּב ְמרוׄמָ יו ,הוּא ַיע ֶׂ
עשה ׁ ָ
עַ ד עוׄלָ םֶׂ .
ש ָר ַאל וְ ִא ְמרוָּ ,אמֵ ן.
שלוׄם עָ לֵ ינ ּו וְ עַ ל ּ ָכל יִ ְ ׂ
ָׁ

הָ ַרחֲמָ ן

הוּא יְחַ ֵיּינ ּו וִ יז ּ ֵַכנ ּו וִ יקָ ְרבֵ נ ּו לִ ימוֹ ת הַ ּ ָמ ִׁשיחַ
וּלְ בִ נְ יַן ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש וּלְ חַ ֵיּי הָ עוֹ לָ ם הַ ּ ָבא .מַ גְ ִ ּדיל (מִ גְ דּ וֹ ל)
י ְׁשוּעוֹ ת מַ לְ כּ וֹ וְ ע ֶֹׂשה חֶ סֶ ד לִ מְ ִׁשיחוֹ לְ ָדוִ ד וּלְ ז ְַרעוֹ עַ ד עוֹ לָם.
ְּכפִ ִירים ָר ׁש ּו וְ ָרעֵ ב ּו וְ ד ְֹר ׁ ֵשי ְי ָי לֹא יַחְ סְ ר ּו כָ ל טוֹ ב .נַעַ ר
נְתי וְ לֹא ָר ִא ִיתי צַ ִ ּדיק ֶנ ֱעזָב וְ ז ְַרעוֹ מְ בַ ֶּק ׁש לָחֶ ם.
הָ י ִ
ִיתי ַגּם זָקַ ִּ
ּ ָכל הַ יּוֹ ם חוֹ נֵן וּמַ לְ וֶה וְ ז ְַרעוֹ לִ בְ ָרכָ ה .מַ ה ּ ׁ ֶשאָ כַ לְ נ ּו יִהְ יֶה
לְ ָׂשבְ עָ ה וּמַ ה ּ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ִתינ ּו יִהְ יֶה לִ ְרפוּאָ ה וּמַ ה ּ ׁ ֶשהוֹ ַת ְרנ ּו יִהְ יֶה
לִ בְ ָרכָ ה ְּכ ִדכְ ִתיב ַו ִי ּ ֵּתן לִ פְ נֵיהֶ ם ַו ֹיּאכְ ל ּו ַויּוֹ ִתר ּו ִּכ ְדבַ ר ְייָ.
ְּברוּכִ ים אַ ּ ֶתם לַיהוָה ע ֵֹׂשה ׁ ָשמַ יִם וָאָ ֶרץָ ּ .ברו ְּך הַ ֶגּבֶ ר אֲ ׁ ֶשר
יִבְ טַ ח ּ ַביהוָה וְ הָ יָה ְי ָי מִ בְ טַ חוֹ ְ .י ֹהוָה עֹז לְ עַ ּמוֹ י ּ ִֵתן ְי ָי יְבָ ֵר ְך
אֶ ת-עַ ּמוֹ בַ ּ ׁ ָשלוֹ ם .עוֹ ֶׂשה ׁ ָשלוֹ ם ִּבמְ רוֹ מָ יו הוּא בְ ַרחֲמָ יו
ִש ָראֵ ל וְ ִאמְ ר ּו אָ מֵ ן.
ַיע ֲֶׂשה ׁ ָשלוֹ ם עָ לֵינ ּו וְ עַ ל ּ ָכל-עַ ּמוֹ י ְ ׂ

יִ ְרא ּו

דשיוִּ ,כי אֵ ין מַ ְחסוׄר לִ ֵיר ָאיו.
אֶ ת יהוה ְק ׁ ָ
שי יהוה לֹא י ְַח ְסר ּו כָ ל
ְּכ ִפ ִירים ָר ׁש ּו וְ ָרעֵ בוּ ,וְ ד ְֹר ׁ ֵ
טוּב .הוד ּו לַ יי ִּכי טוׄב ִּכי לְ עוׄלָ ם חַ ְסדּ וּׄ .פו ֵׄתחַ
ש ִּביעַ לְ כָ ל חַ י ָרצוׄןָ ּ .ברו ְּך הַ ּ ֶגבֶ ר
ֶאת י ֶָד ָך ,וּמַ ְ ׂ
יתי
שר יִ ְבטַ ח ּ ַביי ,וְ הָ יָה יהוה ִמ ְבטַ חוׄ .נַעַ ר הָ יִ ִ
אֲ ׁ ֶ
יתי צַ ִדיק ֶנ ֱעזָב ,וְ ז ְַרע ׄו ְמבַ ֵּק ׁש
גַם ז ַָקנְ ִּתי ,וְ לֹא ָר ִא ִ
ְ
לָ חֶ ם .יי עֹז לְ עַ מ ׄו יִ ּ ֵתן ,יהוה יְ בָ ֵרך אֶ ת עַ מ ׄו בַ ׁ ָשלוׄם.

ישית שֶ ל ַא ְר ּ ַבע
וּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצוַת ּכוֹ ס ְשלִ ִ
ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן ְ
ְ
יה ,עַ ל יְ ֵדי
שא ְּב ִריך וּ ְׁ
קוּד ׁ ָ
שם יִ חוּד ְ
ּכוֹ סוֹ ת ,לְ ׁ ֵ
ש ִכינְ ּ ֵת ּ
ש ָר ֵאל.
שם ּ ָכל יִ ְ ׂ
הַ הוּא טָ ִמיר וְ ֶנעֱלָ םְּ ,ב ׁ ֵ

Je suis prêt à accomplir la Mitsva de boire le 3ème des 4
verres de vin.

ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם ּבוֹ ֵרא

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

ּ ָבר ּו ְך

qui crée le fruit de la vigne.

ּ ְפ ִרי הַ גָפֶ ן.
שותים כוס שלישית בהסבת שמאל

On s'accoude sur le côté gauche et on boit la plus grande partie du verre.

נוהגים לפתוח הדלת,
למזוג כוס לכבודו של אליהו הנביא ולהכריז:

On sert un verre de vin spécial pour Eliahou Hanavi, on ouvre la
porte de la maison et on dit:

שר לֹא יְ ָדעו ָּך
ֲחמָ ְת ָך ֶאל הַ גּ וֹ יִ ם אֲ ׁ ֶ
שר ְּב ִׁש ְמ ָך לֹא ָק ָראוִּּ .כי ָאכַ ל
וְ עַ ל מַ ְמלָ כוֹ ת אֲ ׁ ֶ
ש ּמוְּׁ .שפ ְֹך עֲלֵ יהֶ ם זַעְ מֶ ךָ
ֶאת ַי ֲעקֹב וְ ֶאת ָנוֵה ּו הֵ ׁ ַ
ידם
ַשיגֵםִּ .ת ְר ֹּדף ְּב ַאף וְ ַת ְׁש ִמ ֵ
ַוחֲ רוֹ ן ַא ּ ְפ ָך י ִ ׂ
ִמ ּ ַתחַ ת ְׁשמֵ י יְ יָ.

Répands ta colère sur les peuples qui ne te
connaissent point, sur les empires qui n'invoquent pas
ton nom! Car ils ont dévoré Jacob et fait une ruine de
sa demeure. Déverse sur eux ton courroux, que ton
ardente colère les accable. Poursuis-les de ton courroux
et anéantis-les de dessous la voûte de tes cieux.

הַ ּ ֵלל

Hallel

סוגרים את הדלת,
מוזגים כוס רביעית ,ואומרים:

On ferme la porte, on verse le quatrième verre et on chante le Hallel
– Louange à D. :

ְׁשפ ְֹך

לֹא

לָ נ ּו יְ ָי לֹא לָ נוִּּ ,כי לְ ִׁש ְמ ָך ּ ֵתן ּ ָכבוֹ ד ,עַ ל
ֹאמר ּו הַ גּ וֹ יִ ם ַא ֵיּה
חַ ְס ְ ּד ָך ,עַ ל אֲ ִמ ּ ֶת ָך .לָ ּ ָמה י ְ
שר חָ פֵ ץ
שמָ יִ םֹּ ,כל אֲ ׁ ֶ
נָא אֱ לֹהֵ יהֶ ם ,וֵאלֹהֵ ינ ּו בַ ּ ׁ ָ
ֲשה יְ ֵדי ָא ָדם.
שה .עֲצַ ּ ֵביהֶ ם ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב מַ ע ֵׂ
עָ ָ ׂ
פֶּ ה לָ הֶ ם וְ לֹא יְ ַד ּ ֵברוּ ,עֵ ינַיִ ם לָ הֶ ם וְ לֹא יִ ְראוּ.
ָא ְזנַיִ ם לָ הֶ ם וְ לֹא יִ ְׁשמָ עוַּ ,אף לָ הֶ ם וְ לֹא יְ ִריחוּן.
ישוּןַ ,רגְ לֵ יהֶ ם וְ לֹא יְ הַ ּ ֵלכוּ ,לֹא
יְ ֵדיהֶ ם וְ לֹא יְ ִמ ׁ
שר
ֹשיהֶ םֹּ ,כל אֲ ׁ ֶ
י ְֶהגּ ּו ִּבגְ רוֹ נָםְּ .כמוֹ הֶ ם יִ ְהי ּו ע ֵׂ
ש ָר ֵאל ְּבטַ ח ּ ַביְ יָ ,עֶ ז ְָרם וּמָ גִ ָּנם
ֹּבטֵ חַ ּ ָבהֶ ם .יִ ְ ׂ
הרֹן ִּב ְטח ּו ּ ַביְ יָ ,עֶ ז ְָרם וּמָ גִ ָּנם הוּא.
הוּאֵ ּ .בית ַא ֲ
יִ ְר ֵאי יְ ָי ִּב ְטח ּו ּ ַביְ יָ ,עֶ ז ְָרם וּמָ גִ ָּנם הוּא.

Pas pour nous, Éternel, pas pour nous, mais pour

faire honneur à ton Nom, donne cours à ta bonté et à
ta bienveillance. Pourquoi les nations diraient-elles: Qui
donc est leur Dieu?" Or notre Dieu est dans les cieux, et
il fait ce qui lui plaît. Leurs idoles sont d'argent et d'or,
œuvres de mains humaines. Elles ont une bouche mais ne
peuvent parler, des yeux et ne peuvent voir, elles ont des
oreilles mais n'entendent pas, des narines mais n'ont point
d'odorat. Elles ont des mains mais le sens du toucher leur
fait défaut, elles ont des pieds, mais ne sauraient marcher,
aucun son ne sort de leur gorge. Puissent ceux qui les
confectionnent et ceux qui ont placé leur confiance en
elles, leur ressembler! Israël, confie-toi à Dieu! - il est leur
aide et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi à Dieu! - il
est leur aide et leur bouclier. Vous, adorateurs de l'Eternel,
confiez-vous à lui! - il est leur aide et leur bouclier'.
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הַ לְ ל ּו ֶאת יְ ָי

Louez l'Éternel , vous tous, ô peuples,

glorifiez-le, ô vous toutes, ô nations! Car immense est
la bonté qu'il nous témoigne, et la fidélité de l'Eternel
demeure à jamais. HallélouYa !
Rendez hommage à l'Eternel, car il est bon,
car sa bonté est éternelle
Qu'Israël le proclame,
car sa bonté est éternelle.
Que la maison d'Aaron le proclame,
car sa bonté est éternelle.
Que ceux qui craignent Dieu le proclament
car sa bonté est éternelle.

. ֹהרֹן ִּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו
ֲ ֹאמר ּו נָא בֵ ית ַא
ְ י

bénir, qu'il bénisse la maison d'Israël, qu'il bénisse la
maison d'Aaron! Qu'il bénisse ceux qui craignent Dieu,
petits et grands! Que l'Eternel multiplie ses bontés pour
vous, pour vous et pour vos enfants! Soyez bénis par
l'Eternel, qui a créé le ciel et la terre. Les cieux, oui, les
cieux, sont à l'Eternel, mais la terre, il l'a donnée aux fils
de l'homme. Ni les morts, ni ceux qui sont descendus
dans l'empire du silence ne loueront Dieu. Mais nous,
nous voulons louerDieu, maintenant et à tout jamais.
HallélouYa!

,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ יְ בָ ֵר ְך ֶאת ּ ֵבית י,יְ בָ ֵר ְך
 הַ ְ ּקטַ נִ ים,ָ יְ בָ ֵר ְך יִ ְר ֵאי יְ י.הרֹן
ֲ יְ בָ ֵר ְך ֶאת ּ ֵבית ַא
. עֲלֵ יכֶ ם וְ עַ ל ְּבנֵיכֶ ם, יֹסֵ ף יְ ָי עֲלֵ יכֶ ם.עִ ם הַ ְּגדֹלִ ים
שמַ יִ ם
ָ ׁ ּ ַ ה.שמַ יִ ם ו ָָא ֶרץ
ָ ׁ ֹשה
ֵׂ  ע,ְָּברו ִּכים ַא ּ ֶתם לַ יְ י
 לֹא הַ ּ ֵמ ִתים.שמַ יִ ם לַ יְ ָי וְ הָ ָא ֶרץ נ ַָתן לִ ְבנֵי ָא ָדם
ָׁ
ְ וַאֲ נ ְַחנ ּו נְ בָ ֵרך.יְ הַ לְ ל ּו י ָּה וְ לֹא ּ ָכל י ְֹר ֵדי דוּמָ ה
: הַ לְ ל ּוי ָּה.י ָּה מֵ עַ ּ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם

. ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

J'aime

que l'Eternel écoute ma voix, mes
supplications, qu'il incline son oreille vers moi, alors que
je l'invoque chaque jour de ma vie. Les liens de la mort
m'avaient enveloppé, les angoisses de la tombe m'avaient
étreint, j'avais éprouvé détresse et douleurs. Mais j'ai
invoqué le nom de l'Eternel: "De grâce, Dieu, sauve
mon âme!" L'Eternel est clément et juste, notre Dieu est
miséricordieux. L'Eternel veille sur les simples, J'étais
dans la misère, et il est venu à mon secours. Reviens,
ô mon âme, à ta quiétude, car l'Eternel t'accorde ses
faveurs. Tu as préservé mon âme de la mort, mes yeux
des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant
l'Eternel, dans le pays des vivants. J'ai eu la foi même
quand j'ai dit “je suis grandement affligé”, (même quand)
j'ai dit dans ma hâte “tous les hommes sont trompeurs”.

. ּ ַתחֲ נ ּונָי,ִּכי יִ ְׁשמַ ע יְ ָי ֶאת קוֹ לִ י
 אֲ פָ פוּנִ י חֶ ְבלֵ י.ִּכי ִה ּ ָטה ָאזְנוֹ לִ י ו ְּביָמַ י ֶא ְק ָרא
. צָ ָרה וְ יָגוֹ ן ֶא ְמצָ א,מָ וֶת ו ְּמצָ ֵרי ְׁשאוֹ ל ְמצָ אוּנִ י
 חַ נוּן. ָא ָּנא יְ ָי מַ ְּלטָ ה נ ְַפ ִׁשי,שם יְ ָי ֶא ְק ָרא
ֵ ׁ ו ְּב
,ָשמֵ ר ּ ְפ ָתאיִ ם יְ י
ֹ ׁ . וֵאלֹהֵ ינ ּו ְמ ַרחֵ ם,יְ ָי וְ צַ ִדיק
 ִּכי, ׁשו ִּבי נ ְַפ ִׁשי לִ ְמנוּחָ יְ ִכי. ַַדלּ וֹ ִתי וְ לִ י יְ הוֹ ִׁשיע
 ֶאת עֵ ינִ י, ִּכי ִח ּ ַל ְצ ּ ָת נ ְַפ ִׁשי ִמ ּ ָמוֶת.יְ ָי ּ ָגמַ ל עָ לָ יְ ִכי
 ֶא ְתהַ ּ ֵל ְך לִ ְפנֵי יְ ָי. ֶאת ַרגְ לִ י ִמ ֶ ּד ִחי,ִמן ִ ּד ְמעָ ה
יתי
ִ ִ אֲ נִ י עָ נ, הֶ אֱ מַ נְ ִּתי ִּכי אֲ ַד ּ ֵבר.ְּב ַא ְרצוֹ ת הַ חַ ִיּים
. ּ ָכל הָ ָא ָדם ֹּכזֵב, אֲ נִ י ָאמַ ְר ִּתי ְבחָ ְפזִי.ְמאֹד

Comment m'acquitterai-je envers Dieu pour tous

.לַ יְ ָי ּ ָכל ּ ַתגְ מוּלוֹ ִהי עָ לָ י
 נְ ָד ַרי.שם יְ ָי ֶא ְק ָרא
ֵ ׁ שא ו ְּב
ׂ ָ ּ ּכוֹ ס יְ ׁשוּעוֹ ת ֶא
 י ָָקר ְּבעֵ ינֵי יְ ָי. ֹש ּ ֵלם נֶגְ ָדה ָּנא לְ כָ ל עַ ּמו
ַ ׁ ֲלַ יְ ָי א
ָ
 אֲ נִ י, ָא ָּנא יְ ָי ִּכי אֲ נִ י עַ ְב ֶ ּדך.ידיו
ָ הַ ּ ָמוְ ָתה לַ חֲ ִס
 לְ ָך ֶאז ּ ְַבח. ּ ִפ ּ ַת ְח ּ ָת לְ מוֹ סֵ ָרי,עַ ְב ְ ּד ָך ּ ֶבן אֲ מָ ֶת ָך
שלֵ ם
ַ ׁ ֲ נְ ָד ַרי לַ יְ ָי א.שם יְ ָי ֶא ְק ָרא
ֵ ׁ זֶבַ ח ּתוֹ ָדה ו ְּב
 ְּבתוֹ כֵ ִכי,ָ ְּבחַ ְצרוֹ ת ּ ֵבית יְ י. ֹנֶגְ ָדה נָא לְ כָ ל עַ מו
: הַ לְ ל ּוי ָּה,ּשלָ יִ ם
ָ ׁ יְ רו

. ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

הוֹ ד ּו לַ יְ ָי ִּכי טוֹ ב

. ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִיֹאמַ ר נָא י

ֹאמר ּו נָא יִ ְר ֵאי יְ ָי
ְ י

ִמן הַ ּ ֵמצַ ר

Dans la détresse, j'ai fait appel à l'Eternel,

. עָ נָנִ י ּ ַב ּ ֶמ ְרחָ ב י ָּה,אתי י ָּה
ִ ָק ָר
 יְ ָי לִ י ְּב ֹעז ְָרי.ֲשה לִ י ָא ָדם
ֶׂ  מַ ה ַ ּיע,יְ ָי לִ י לֹא ִא ָירא
ַ טוֹ ב לַ חֲסוֹ ת ּ ַביְ ָי ִמ ְּבטֹח.וַאֲ נִ י ֶא ְר ֶאה ְּבשׂ נְ ָאי
 ּ ָכל.יבים
ִ  טוֹ ב לַ חֲ סוֹ ת ּ ַביְ ָי ִמ ְּבטֹחַ ִּבנְ ִד.ּ ָב ָא ָדם
 סַ ּבוּנִ י גַם.שם יְ ָי ִּכי אֲ ִמילַ ם
ֵ ׁ  ְּב,גּ וֹ יִ ם ְסבָ בוּנִ י
, סַ ּבוּנִ י ִכ ְ ּדב ִֹרים.שם יְ ָי ִּכי אֲ ִמילַ ם
ֵ ׁ  ְּב,ְסבָ בוּנִ י
 ָ ּדחֹה.שם יְ ָי ִּכי אֲ ִמילַ ם
ֵ ׁ  ְּב,ֹּדעֲכ ּו ְּכ ֵא ׁש קוֹ ִצים
 עָ ִזּי וְ ז ְִמ ָרת י ָּה וַיְ ִהי. וַיְ ָי ֲעז ָָרנִ י,פל
ֹ ּ ְיתנִ י לִ נ
ַ ְ ּד ִח
.ישוּעָ ה
ׁ ִלִ י ל

il m'a répondu en me mettant au large. L'Eternel est
avec moi, je ne crains rien, que pourrait me faire un
mortel? L'Eternel est mon aide, je puis braver mes
ennemis. Mieux vaut placer sa confiance en Dieu
que de compter sur les hommes. Mieux vaut placer
sa confiance en Dieu que de compter sur les nobles.
Tous les peuples m'envelopperaient-ils, au nom de
l'Eternel, je les anéantirais. M'envelopperaient-ils
comme des abeilles, seraient-ils brûlants comme
un feu de broussailles, au nom de l'Eternel, je les
anéantirais. On m'a violemment poussé pour me faire
tomber, mais l'Eternel est venu à mon aide. Dieu est
ma force et ma gloire, il a été mon sauveur.

קוֹ ל ִר ָנּה

Le son de joie et de salut retentit dans la

 יְ ִמין,יקים
ִ ישוּעָ ה ְּב ָאהֳלֵ י צַ ִ ּד
ׁ ִו
ֹשה
ֵָׂ  יְ ִמין יְ ָי ע, יְ ִמין יְ ָי רוֹ מֵ מָ ה.ֹשה חָ יִ ל
ֵָׂ יְ ָי ע
.ֲשי י ָּה
ֵׂ  וַאֲ סַ פֵּ ר מַ ע, לֹא ָאמוּת ִּכי ֶא ְחיֶה.חָ יִ ל
 ּ ִפ ְתח ּו לִ י. וְ לַ ּ ָמוֶת לֹא נְ ָתנָנִ י,סר יִ ְּס ַרנִ י ָי ּּה
ֹ ּ ַי
שעַ ר
ַ ׁ ּ ַ זֶה ה. אוֹ ֶדה י ָּה, ָאבֹא בָ ם,שע ֲֵרי צֶ ֶדק
ַׁ
. ֹיקים ָיבֹא ּו בו
ִ  צַ ִ ּד,ָלַ יְ י

demeure des justes, la droite de l'Eternel a triomphé.
La droite de l'Eternel est levée. La droite de l'Eternel
procure la victoire. Je ne mourrai point, mais je vivrai
pour proclamer les œuvres de l'Eternel. Dieu m'avait
durement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort.
Ouvrez-moi le temple de la vertu, que j'y entre pour
rendre grâce à l'Eternel. Voici la porte qui conduit à
l'Eternel, les justes la franchissent.
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יְ ָי זְכָ ָרנ ּו

L'Eternel se souvient de nous pour nous

ש ְּבחוּה ּו ּ ָכל
ַ ׁ ,ּ ָכל גּ וֹ יִ ם
, וֶאֱ מֶ ת יְ ָי לְ עוֹ לָ ם, ֹ ִּכי גָבַ ר עָ לֵ ינ ּו חַ ְסדּ ו.הָ אֻ ִּמים
:הַ לְ ל ּוי ָּה

ָאהַ ְב ִּתי

ָמה ָא ִׁשיב

les bienfaits dont il m'a comblé? Je lève la coupe du salut,
et invoque le nom de l'Eternel. J'acquitterai mes vœux
envers l'Eternel, en présence de tout son peuple. La
mort de ses bien-aimés est chose précieuse aux regards
de l'Eternel. De grâce, ô Seigneur, je suis ton serviteur,
le fils de ta servante, dénoue mes liens. Je t'offrirai un
sacrifice de reconnaissance, et je proclamerai le nom du
Seigneur! Je m'acquitterai de mes vœux envers l'Eternel,
en présence de tout son peuple, dans les parvis de la
maison du Seigneur, dans ton enceinte, ô Jérusalem.
Hallélouya!
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Rendez grâce à l'Eternel, car il est bon

car Sa bonté est éternelle,

. ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

Rendez grâce au Dieu des dieux
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

Rendez grâce au Maître des maîtres
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

A Celui qui opère de grandes merveilles
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

A Celui qui a fait les cieux avec sagesse
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

A Celui qui étendit la terre par-dessus les eaux
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

,הוֹ ד ּו לַ יְ ָי ִּכי טוֹ ב
הוֹ ד ּו לֵ אלֹהֵ י הָ אֱ ל ִֹהים
הוֹ ד ּו לַ אֲ ֹדנֵי הָ אֲ דֹנִ ים
ֹֹשה נִ ְפלָ אוֹ ת גְ דֹלוֹ ת לְ בַ דּ ו
ֵׂ לְ ע

לְ רוֹ ַקע הָ ָא ֶרץ עַ ל הַ ּ ָמיְ ם

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

Le soleil, pour régner pendant le jour
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

La lune et les étoiles pour régner pendant la nuit
car Sa bonté est éternelle,

אֶ ת הַ ָי ֵּרחַ וְ כוֹ כָ ִבים לְ מֶ ְמ ְׁשלוֹ ת ּ ַב ּ ַליְ לָ ה
ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

A Celui qui frappa les Egyptiens dans leurs
premiers-nés
car Sa bonté est éternelle,

לְ מַ ּ ֵכה ִמ ְצ ַריִ ם ִּב ְבכוֹ ֵריהֶ ם

ֹשה אוֹ ִרים ְּגדֹלִ ים
ֵׂ לְ ע
שלֶ ת ּ ַביוֹ ם
ֶ ׁ שמֶ ׁש לְ מֶ ְמ
ֶ ׁ ּ ַאֶ ת ה

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו
ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

Par sa main puissante et son bras étendu
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

A Celui qui fendit en deux la Mer Rouge
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

 אוֹ ְד ָך.ישוּעָ ה
ׁ ִיתנִ י ו ְַּת ִהי לִ י ל
ָ ִִּכי עֲנ
 ֶאבֶ ן מָ אֲ ס ּו הַ ּבוֹ נִ ים.ישוּעָ ה
ׁ ִיתנִ י ו ְַּת ִהי לִ י ל
ָ ִִּכי עֲנ
 ֶאבֶ ן מָ אֲ ס ּו הַ ּבוֹ נִ ים הָ יְ ָתה.ֹאש ּ ִפ ָּנה
ׁ הָ יְ ָתה לְ ר
 מֵ ֵאת יְ ָי הָ יְ ָתה ֹזּאת ִהיא נִ ְפלָ את.ֹאש ּ ִפ ָּנה
ׁ לְ ר
 מֵ ֵאת יְ ָי הָ יְ ָתה ֹזּאת ִהיא נִ ְפלָ את.ְּּבעֵ ינֵינו
. ֹש ְמחָ ה בו
ׂ ְ ִשה יְ ָי נָגִ ילָ ה וְ נ
ׂ ָ ָ זֶה הַ יּוֹ ם ע.ְּּבעֵ ינֵינו
. ֹש ְמחָ ה בו
ׂ ְ ִשה יְ ָי נָגִ ילָ ה וְ נ
ׂ ָ ָזֶה הַ יּוֹ ם ע

De grâce, Éternel, secours-nous!

. הוֹ ִשיעָ ה ָּנא,ָָא ָּנא יְ י
. הוֹ ִשיעָ ה ָּנא,ָָא ָּנא יְ י
. הַ ְצלִ יחָ ה נָא,ָָא ָּנא יְ י
. הַ ְצלִ יחָ ה נָא,ָָא ָּנא יְ י

as été mon sauveur (on répète 1e verset). La pierre
que les bâtisseurs ont dédaignée est devenue la clef
de voûte (on répète 1e verset). C'est l'Éternel qui l’a
voulu ainsi, c'est prodigieux à nos yeux (on répète 1e
verset). Ce jour, l'Éternel l'a fait, soyons heureux et
réjouissons-nous (on répète 1e verset).

ֹשה הַ ּ ׁ ָשמַ יִ ם ִּב ְתב ּונָה
ֵׂ לְ ע

A Celui qui a fait le grands luminaires
car Sa bonté est éternelle,

Et fit sortir Israël d'entre eux
car Sa bonté est éternelle,

אוֹ ְד ָך

Je Te remercie car Tu m'as répondu, et Tu

ש ָראֵ ל ִמ ּתוֹ כָ ם
ׂ ְ ִוַיוֹ צֵ א י
ְּביָד ֲחז ָָקה ו ִּבזְרוֹ עַ נְ ט ּויָה

De grâce, Éternel, secours-nous!
De grâce, Éternel, accorde-nous la réussite!
De grâce, Éternel, accorde-nous la réussite!

ּ ָבר ּו ְך

Béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel, nous

.ָ ּ ֵב ַר ְכנוּכֶ ם ִמ ּ ֵבית יְ י,ָשם יְ י
ֵ ׁ הַ ּ ָבא ְּב
 ֵאל.ָ ּ ֵב ַר ְכנוּכֶ ם ִמ ּ ֵבית יְ י,ָשם יְ י
ֵ ׁ ּ ָברו ְּך הַ ּ ָבא ְּב
 ִא ְסר ּו חַ ג ּ ַב ֲעב ִֹתים עַ ד ַק ְרנוֹ ת.ּיְ ָי ַו ָי ֶּאר לָ נו
 ִא ְסר ּו חַ ג ּ ַב ֲעב ִֹתים.ּ ֵאל יְ ָי ַו ָי ֶּאר לָ נו. ְַבח
ֵ ּ הַ ִּמז
 אֱ לֹהַ י, ֵאלִ י ַא ּ ָתה וְ אוֹ ֶד ּ ָך. ְַבח
ֵ ּ עַ ד ַק ְרנוֹ ת הַ ִּמז
. אֱ לֹהַ י אֲ רוֹ ְממֶ ּ ָך, ֵאלִ י ַא ּ ָתה וְ אוֹ ֶד ּ ָך.אֲ רוֹ ְממֶ ּ ָך

vous bénissons du Temple de l'Eternel (on répète le
verset). L'Eternel est Tout puissant, II nous éclaire de
sa lumière, liez l'offrande de la fête par des liens aux
coins de l'autel (on répète 1e verset). Tu es mon Dieu, je
t’adresse mes louanges, Tu es mon Dieu et je T'exalterai
(on répète 1e verset). Remerciez l'Eternel, car Il est bon,
car Sa bonté est éternelle (on répète 1e verset).

לְ ֹגזֵר יַם סוּף לִ גְ ז ִָרים

Qui y fit traverser Israël
car Sa bonté est éternelle,

ֹש ָראֵ ל ְּבתוֹ כו
ׂ ְ ִוְ הֶ ע ֱִביר י
ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

Qui a précipité Pharaon et son armée dans la Mer
Rouge
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

Qui a conduit son peuple dans le désert
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

A Celui qui a frappé de grands rois
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

וְ נִ עֵ ר פַּ ְרעֹה וְ חֵ ילוֹ ְביַם סוּף
ְ ִלְ מוֹ ל
יך עַ ּמוֹ ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר
לְ מַ ּ ֵכה ְמלָ ִכים ְּגדֹלִ ים

Qui fit périr des rois puissants
car Sa bonté est éternelle,

ַו ַ ּי ֲהרֹג ְמלָ ִכים ַא ִד ִירים
ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו
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נִ ְׁשמַ ת

Que l'âme de tout ce qui vit loue ton nom,

ּ ָכל חַ י ְּתבָ ֵר ְך ֶאת ִׁש ְמ ָך יְ הוָ ֹה
שר ְּתפָ ֵאר ו ְּתרוֹ מֵ ם ז ְִכ ְר ָך
ָׂ אֱ לֹהֵ ינ ּו וְ רוּחַ ּ ָכל ּ ָב
. ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ עַ ד הָ עוֹ לָ ם ַא ּ ָתה ֵאל.מַ לְ ּ ֵכנ ּו ּ ָת ִמיד
ָ ו ִּמ ּ ַבלְ ע ֲֶד
 ּפוֹ ֶדה. ַיך ֵאין לָ נ ּו (מֶ לֶ ְך) גּ וֹ ֵאל וּמוֹ ִׁשיע

Eternel, notre Dieu, et que le souffle de toute chair
célèbre et exalte continuellement ton souvenir, ô notre
Roi! D'éternité en éternité tu es le Tout-puissant. Non,
nous n'avons pas d'autre Roi, d'autre libérateur, ni
sauveur, qui nous rachète, nous sauve, nous entretient
et nous témoigne sa miséricorde. Dans la détresse et
l'angoisse, toi seul, tu es notre Roi. Tu es le Dieu des
temps passés et des temps à venir, le Dieu de toutes les
créatures, le maître de toute la nature, célébré par la
multitude des louanges. Tu gouvernes le monde avec
bienveillance et tu te montres miséricordieux envers
tes créatures. L'Eternel ne dort ni ne sommeille. Tu
réveilles ceux qui dorment; tu ranimes ceux qui sont
assoupis, tu accordes le don de la parole aux muets;
tu délivres ceux qui sont dans les fers, tu soutiens
ceux qui sont près de tomber, tu redresses ceux qui
sont courbés. C'est toi seul que nous voulons louer. Si
notre bouche était remplie de chants comme la mer
l'est de l'eau, si notre langue entonnait des cantiques
en aussi grand nombre que les vagues de la mer, si nos
lèvres répandaient des louanges aussi loin que s'étend
le firmament, si nos yeux brillaient comme le soleil et
la lune, si nos mains étaient étendues comme les ailes
des aigles dans les airs; si nos pieds avaient l'agilité
des cerfs, il ne nous serait pas possible de te rendre
grâce, ô Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, de
glorifier ton nom pour une seule des mille myriades
de bienfaits dont tu nous as comblés, nous et nos
pères. Tu nous as délivrés de l'Egypte, Eternel, notre
Dieu, tu nous as rachetés de la maison d'esclavage;
tu nous as nourris lorsque nous étions pressés par la
faim, tu nous as rassasiés avec abondance, tu nous
as défendus contre le glaive, tu nous as épargnés au
milieu de la peste et préservés des maladies malignes
et durables. Jusqu'ici ta miséricorde est venue à notre
secours, ta bienveillance ne nous as pas abandonnés,
et tu ne nous délaisseras jamais, Eternel, notre Dieu.
C'est pourquoi les membres que tu as distribués en

. ְּבכָ ל עֵ ת צָ ָרה וְ צו ָּקה. וְ עוֹ נֶה ו ְּמ ַרחֵ ם.וּמַ ִצּיל
 אֱ לֹהֵ י:ֵאין לָ נ ּו מֶ לֶ ְך עוֹ זֵר וְ סוֹ מֵ ְך ֶא ּ ָלא ָא ּ ָתה
. אֱ לוֹ ּ ַה ּ ָכל ְּב ִריּוֹ ת.אשוֹ נִ ים וְ הָ ַאחֲ רוֹ נִ ים
ׁ הָ ִר
. הַ ְּמהֻ ּ ָלל ְּבכָ ל הַ ִּת ְׁש ּ ָבחוֹ ת.אֲ דוֹ ן ּ ָכל ּתוֹ לָ דוֹ ת
 וַיְ ה ָוֹה.הַ ְּמנַהֵ ג עוֹ לָ מוֹ ְּבחֶ סֶ ד ו ְּב ִריּוֹ ָתיו ְּב ַרח ֲִמים
שנִ ים
ֵ ׁ ְעו ֵרר י
ֹ  הַ ְמ.ישן
ָ ׁ ִאֱ ל ִֹהים אֱ מֶ ת לֹא יָנוּם וְ לֹא י
. וְ רוֹ פֵ א חוֹ לִ ים. ְמחַ ֶיּה מֵ ִתים.וְ הַ ּ ֵמ ִקיץ נִ ְר ָ ּד ִמים
.שיחַ ִא ְּל ִמים
ׂ ִ  הַ ּ ֵמ. וְ זוֹ קֵ ף ְּכפו ִּפים.ּפוֹ קֵ חַ עִ וְ ִרים
: וּלְ ָך לְ בַ ְ ּד ָך אֲ נ ְַחנ ּו מוֹ ִדים.וְ הַ ְמפַ ֲענֵחַ ֶנעֱלָ ִמים
 וּלְ ׁשוֹ נֵנ ּו ִר ָנּה ּ ַכהֲמוֹ ן.וְ ִאלּ ּו ִפינ ּו מָ לֵ א ִׁש ָירה ּ ַכ ָיּם
 וְ עֵ ינֵינ ּו. ַשבַ ח ְּכמֶ ְרחֲבֵ י ָר ִקיע
ֶ ׁ ש ְפתוֹ ֵתינ ּו
ׂ ִ ְ ו.ּ ַג ּ ָליו

לְ ִסיחוֹ ן מֶ לֶ ְך הָ אֱ מ ִֹרי

Sihon, roi des Amoréens
car Sa bonté est éternelle,
Et Og, roi de Bachan

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו
וּלְ עוֹ ג מֶ לֶ ְך הַ ּ ָב ׁ ָשן

car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

A Celui qui a donné leur pays en héritage
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

וְ נ ַָתן ַא ְרצָ ם לְ ַנחֲלָ ה

En héritage à son serviteur Israël
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

A Celui qui dans notre misère s'est souvenu de nous
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

A Celui qui nous a délivrés de nos persécuteurs
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

A Celui qui donne du pain à toute créature
car Sa bonté est éternelle,

ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

ֹש ָראֵ ל עַ ְבדּ ו
ׂ ְ ִַנחֲלָ ה לְ י
ש ְּב ִׁש ְפלֵ נ ּו זָכַ ר לָ נ ּו
ֶׁ
וַיִ ְפ ְרקֵ נ ּו ִמ ָצ ֵּרינ ּו
שר
ָׂ נ ֵֹתן לֶ חֶ ם לְ כָ ל ּ ָב

Rendez grâce au Dieu du Ciel
car Sa bonté est éternelle.

: ִֹּכי לְ עוֹ לָ ם חַ ְסדּ ו

הוֹ ד ּו לְ אֵ ל הַ ּ ׁ ָשמָ יִ ם

 וְ י ֵָדינ ּו ְפרוּשׂ וֹ ת ְּכנִ ְׁש ֵרי. ְַמ ִאירוֹ ת ּ ַכ ּ ׁשֶ מֶ ׁש וְ כַ ָי ֵּרח
 ֵאין אֲ נ ְַחנ ּו. וְ ַרגְ לֵ ינ ּו ַקלּ וֹ ת ּ ָכ ַא ָיּלוֹ ת.שמָ יִ ם
ָׁ
ְ וּלְ בָ ֵרך.ּיקין לְ הוֹ דוֹ ת לְ ָך יְ ה ָוֹה אֱ לֹהֵ ינו
ִ מַ ְס ּ ִפ

 עַ ל ַאחַ ת מֵ ֶאלֶ ף ַאלְ פֵ י.ּ(את) ִׁש ְמ ָך מַ לְ ּ ֵכנו
ֶ
 הַ ּטוֹ בוֹ ת.אֲ לָ ִפים וְ רוֹ ב ִר ּ ֵבי ְרבָ בוֹ ת ּ ְפעָ ִמים

.ּית עִ ּ ָמנ ּו וְ עִ ם אֲ בוֹ ֵתינו
ָ ש
ׂ ִ ָשע
ֶ ׁ נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת
 ִמ ּ ֵבית.ִּמ ְּלפָ נִ ים ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּג ַאלְ ּ ָתנ ּו יְ ה ָוֹה אֱ לֹהֵ ינו
.ּשבָ ע ִּכלְ ּ ַכלְ ּ ָתנו
ָׂ  ו ְּב.ּ ְּב ָרעָ ב זַנְ ּ ָתנו.ּיתנו
ָ עֲבָ ִדים ּ ְפ ִד
 וּמֵ חֳ לָ ִאים.ּ ִמ ֶ ּדבֶ ר ִמ ּ ַל ְט ּ ָתנו.ּמֵ חֶ ֶרב ִה ַצּלְ ּ ָתנו
ָ ֶ עַ ד הֵ ָּנה ֲעזָרוּנ ּו ַרחֲמ.ּיתנו
יך
ָ ָרעִ ים וְ ַר ִּבים ִ ּד ִּל

ָ וְ לֹא ֲעזָבוּנ ּו חֲסָ ֶד
.ּש ּ ִפ ּ ַלגְ ּ ָת ּ ָבנו
ֶ ׁ  עַ ל ּ ֵכן ֵאבָ ִרים.יך

ש ְמ ּ ָת
ַׂ שר
ֶ ׁ ֲ וְ לָ ׁשוֹ ן א.ּש ָנּפַ ְח ּ ָת ְּב ַאפֵּ ינו
ֶ ׁ וְ רוּחַ וּנְ ׁ ָשמָ ה
.ּ וִ יפָ אֲ רו.ּיש ְּבחו
ַ ׁ ִ ו.ּ יוֹ ד ּו וִ יבָ ְרכו. הֵ ן הֵ ם.ְּּב ִפינו
. ִּכי כָ ל פֶּ ה לְ ָך יוֹ ֶדה.ֶאת ִׁש ְמ ָך מַ לְ ּ ֵכנ ּו ָת ִמיד
 וְ כָ ל. וְ כָ ל עַ יִ ן לְ ָך ְתצַ פֶּ ה. ַש ּ ֵבח
ַ ׁ וְ כָ ל לָ ׁשוֹ ן לְ ָך ְת
ָ  וְ כָ ל קוֹ מָ ה לְ פָ נ.ּ ֶב ֶר ְך לְ ָך ִת ְכ ַרע
.ֶיך ִת ְׁש ּ ַת ֲחוֶה
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יִ ְׁש ּ ַת ּ ַבח

Loué soit Ton Nom à jamais dans le ciel et sur la

 הָ ֵאל הַ ּ ֶמלֶ ְך,ִּׁש ְמ ָך לָ עַ ד מַ לְ ּ ֵכנו
 ִּכי לְ ָך נ ֶָאה יְ ָי,שמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ָ ׁ ּ הַ ּ ָגדוֹ ל וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ּ ַב
 הַ ּ ֵלל,ּשבָ חָ ה
ְׁ  ִׁשיר ו,ּאֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינו
 ְּת ִה ּ ָלה, נֶצַ ח ְּג ֻד ּ ָלה וּגְ בו ָּרה, עֹז וּמֶ ְמ ׁ ָשלָ ה,וְ ז ְִמ ָרה
 ְּב ָרכוֹ ת וְ הוֹ ָדאוֹ ת,שה וּמַ לְ כוּת
ָ ׁ ּ  ְק ֻד,וְ ִת ְפ ֶא ֶרת
ְ
ְ
 ֵאל מֶ לֶ ך ּ ָגדוֹ ל,ָ ּ ָברוּך ַא ּ ָתה יְ י,מֵ עַ ּ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם
, ֵאל הַ הוֹ ָדאוֹ ת אֲ דוֹ ן הַ ִּנ ְפלָ אוֹ ת,ּ ַב ִּת ְׁש ּ ָבחוֹ ת
. מֶ לֶ ְך ֵאל חֵ י הָ עוֹ לָ ִמים,ירי ז ְִמ ָרה
ֵ הַ ּבוֹ חֵ ר ְּב ִׁש

Sois loué, Eternel notre D. par toutes Tes

ָ יד
ָ ֲש
יך
ֶ  ַוח ֲִס,יך
ֶׂ יי אֱ לֹהֵ ינ ּו ּ ָכל מַ ע
ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ וְ כָ ל עַ ְמ ָך ּ ֵבית י,שי ְרצוֹ נ ֶָך
ֵׂ ֹיקים עו
ִ צַ ִ ּד
 וִ ירוֹ ְממ ּו,ּיש ְּבח ּו וִ יפָ אֲ רו
ַ ׁ ִ ו,ְּּב ִרנָה יוֹ ד ּו וִ יבָ ְרכו
.ּ מַ לְ ּ ֵכנו,יש ּו וְ י ְַמלִ יכ ּו ֶאת ִׁש ְמ ָך
ׁ  וְ י ְַק ִ ּד,ּוְ ַיע ֲִריצו
ָ
 ִּכי,ִּכי לְ ָך טוֹ ב לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ִׁש ְמך נָאֱ ה לְ זַמֵ ר
, ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה יהוה.מֵ עוֹ לָ ם וְ עַ ד עוֹ לָ ם ַא ּ ָתה ֵאל
.ֵאל מֶ לֶ ְך ְמהֻ ּ ָלל ּ ַב ִּת ְׁש ּ ָבחוֹ ת

terre. Dieu, roi, grand et saint, car c'est à toi, Eternel,
notre Dieu et Dieu de nos pères, que conviennent
notre chant, notre louange, la gloire et les cantiques,
la force et la souveraineté, la victoire, la grandeur
et la puissance, l'hymne, la majesté, la royauté, les
bénédictions et les actions de grâce, dès à présent et
jusqu'à l'éternité. Loué sois-tu, Eternel, tout-puissant,
roi, supérieur aux louanges, Dieu, digne des actions
de grâces, maître des prodiges, qui agrées nos chants
mélodieux, Roi tout-puissant et éternel.

יְ הַ לְ ל ּו ָך

œuvres, et les justes et Tes fidèles qui accomplissent
Ta volonté et Ton peuple, la maison d'Israël, tous
te rendront grâce par des cantiques, loueront,
célèbreront et glorifieront le nom de Ta majesté, car
il est bon de te rendre hommage et il est agréable de
chanter en l'honneur de ton nom, et dans ce monde
jusqu'à l'éternité, Tu es Tout puissant. Loué sois Tu,
le Roi célébré par des louanges, Amen.

Jérusalem, Michael Rosentov
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ָ יראו
ּך וְ הַ ֶּק ֶרב וְ הַ ְּכלָ יוֹ ת יְ ז ְַּמר ּו
ָ ִוְ הַ ְּלבָ בוֹ ת י
תאמַ ְרנָה
ֹ ּ ש ּ ֶנאֱ מַ ר ּ ָכל עַ ְצמ ַֹתי
ֶ ׁ  ּ ַכ ָ ּדבָ ר.לִ ְׁשמֶ ָך
 וְ עָ נִ י.ּיְ הוָ ֹה ִמי כָ מוֹ ָך מַ ִצּיל עָ נִ י מֵ חָ זָק ִמ ּ ֶמנּ ו
 ִמי יִ ְדמֶ ה ּ ָל ְך ו ִּמי יִ ְׁשוֶה ּ ָל ְך ו ִּמי: ֹוְ ֶא ְביוֹ ן ִמ ֹּגזְלו
ַיע ֲָר ְך לָ ְך הָ ֵאל הַ ּ ָגדֹל הַ ִּג ֹּבר וְ הַ נּ וֹ ָרא ֵאל עֶ לְ יוֹ ן
ש ּ ֵב ֲח ָך וּנְ פָ ֶא ְר ָך
ַ ׁ ְ נְ הַ ּ ֶללְ ָך וּנ.שמַ יִ ם ָו ָא ֶרץ
ָ ׁ קנֵה
ֹ
ָ
ְ
שך ּ ָכ ָאמוּר לְ ָדוִ ד ּ ָב ְר ִכי
ֶ ׁ שם ָק ְד
ֵ ׁ וּנְ בָ ֵרך ֶאת
 הָ ֵאל. ֹשם ָק ְד ׁשו
ֵ ׁ נ ְַפ ִׁשי ֶאת יְ ָי וְ כָ ל ְק ָרבַ י ֵאת
ָ
ְּב ַתעֲצֻ מוֹ ת ֻעזֶּ ָך הַ ּ ָגדוֹ ל ִּב ְכבוֹ ד ְׁשמֶ ך הַ ִּג ּבוֹ ר
ָ לָ נֶצַ ח וְ הַ נּ וֹ ָרא ְּבנוֹ ְראוֹ ֶת
שב עַ ל
ֵׂ ֹיך הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ יּו
ֹ ׁשוֹ כֵ ן עַ ד מָ רוֹ ם וְ ָקדוֹ ׁש ְׁשמו.שא
ׂ ָ ּ ִִּכ ּ ֵסא ָרם וְ נ
.יקים ּ ַביְ ָי לַ יְ ׁ ָש ִרים נָאוָה ְת ִה ּ ָלה
ִ וְ כָ תוּב ַר ְּננ ּו צַ ִ ּד
ְיקים ִּת ְת ּ ָב ַרך
ִ ְּב ִפי יְ ׁ ָש ִרים ִּת ְתהַ ּ ָלל ו ְּב ִד ְב ֵרי צַ ִ ּד

nous, l'esprit et l'âme que tu nous as insufflés, la langue
que tu as mise dans notre bouche, qui te rendent
grâce, bénissent, louent, célèbrent, exaltent, honorent,
sanctifient, fassent régner ton nom, notre roi! Car
toute bouche te rendra grâce, toute langue te jurera
fidélité, tout genou fléchira devant toi, tout ce qui est
debout se prosternera devant toi, tous les cœurs te
révéreront, toutes les entrailles chanteront ton nom,
comme il est écrit: "Que tous mes organes disent: ô
Eternel, qui est comme toi'," qui délivres le faible de
la main du plus fort, le pauvre et le nécessiteux de
celui qui veut leur faire violence? Qui te ressemble?
Qui peut t'être comparé? Qui oserait s'élever jusqu'à
toi? Dieu, grand, fort, redoutable, Dieu suprême,
créateur du ciel et de la terre. Nous te louerons, te
glorifierons, te célébrerons et magnifierons et nous
bénirons ton saint nom, comme il est dit par David:
"Que mon âme loue Dieu et mes entrailles son nom
sacré!" Dieu, tu es tout-puissant par ton pouvoir
sans limites; tu es grand dans la gloire de ton nom,
fort par tes victoires, redoutable par tes exploits, ô
roi, toi qui sièges sur un trône haut et élevé. Il trône
éternellement, son nom est sublime et saint, ainsi il
est écrit: "Justes! Chantez l'Eternel, sa louange sied
aux hommes vertueux". Que les hommes droits te
louent, que les paroles des justes te bénissent, que la
langue des vertueux t'exalte, que le chœur des saints
te sanctifie. Dans les assemblées des milliers de ton
peuple de la maison d'Israël, ton nom, ô notre roi, sera
célébré de génération en génération; c'est le devoir de
toutes les créatures envers toi, Eternel, notre Dieu et
Dieu de nos pères, de te rendre grâce, de louer, de
vanter, de magnifier, d'exalter, de glorifier, de bénir,
de fêter, d'entonner des chants et des louanges qui
surpassent les cantiques de David, fils de Yichaï, ton
serviteur oint.

ו ִּבלְ ׁשוֹ ן חֲ ִס ִידים ִּת ְתרוֹ מָ ם ו ְּב ֶק ֶרב ְקדוֹ ִׁשים
ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ו ְּבמַ ְקהֲלוֹ ת ִר ְבבוֹ ת עַ ְּמ ָך ּ ֵבית י.ִּת ְת ַק ָ ּד ׁש
ש ּ ֵכן
ֶ ׁ ְּב ִר ָנּה יִ ְתפָּ ַאר ִׁש ְמ ָך מַ לְ ּ ֵכנ ּו ְּבכָ ל דּ וֹ ר וָדוֹ ר
ָ חוֹ בַ ת ּ ָכל הַ יְ צו ִּרים לְ פָ נ
ֶיך יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י
ש ּ ֵבחַ לְ פָ ֵאר לְ רוֹ מֵ ם
ַ ׁ ְאֲ בוֹ ֵתינ ּו לְ הוֹ דוֹ ת לְ הַ ּ ֵלל ל
לְ הַ ֵ ּדר לְ בָ ֵר ְך לְ עַ ּ ֵלה וּלְ ַק ּ ֵלס עַ ל ּ ָכל ִ ּד ְב ֵרי ִׁשירוֹ ת
.שי עַ ְב ְ ּד ָך ְמ ִׁשיחֶ ָך
ַ ׁ ִוְ ִת ְׁש ְּבחוֹ ת ָ ּדוִ ד ּ ֶבן י
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Nirtsa

נִ ְרצָ ה

Conclusion du Séder

סדר הפסח נעשה כרצון הבורא

חֲ סַ ל ִס ּד ּור פֶּ סַ ח

Le Séder de Pessah a été accompli

 ְּככָ ל, ְֹּכ ִהלְ כָ תו
שר ז ִָכינ ּו לְ סַ ֵ ּדר אוֹ תוֹ ּ ֵכן
ֶ ׁ ֲ ּ ַכא. ִֹמ ְׁשפָּ טוֹ וְ חֻ ָקתו
 קוֹ מֵ ם ְקהַ ל, ז ְָך ׁשוֹ כֵ ן ְמעוֹ נָה. ֹנִ ז ּ ְֶכה לַ עֲשׂ וֹ תו

suivant les règles, les formes et les statuts ordonnés. De
même que nous avons eu la joie de le célébrer ce soir,
ainsi puissions-nous l'observer à l'avenir! Dieu saint,
qui trône aux cieux, relève ton peuple innombrable.
Rapproche de toi les rejetons de ta plantation,
ramène-les a Sion, délivrés et pleins de joie.

 ְּב ָקרוֹ ב נַהֵ ל נִ ְטעֵ י כַ ָּנה ּ ְפדוּיִ ם.ע ֲַדת ִמי מָ נָה
.לְ ִציוֹ ן ְּב ִר ָּנה

הּבְנּוי ָה
ַ לי ִם
ָ ׁ ָבּירּוש
ִ הּבָאָ ה
ַ לַּשָ ׁנ ָה
L'an prochain à Jérusalem!
Léshana Habaa Biroushalayim Habénouya

ּו ְבכֵ ן וַ יְ ִהי ּ ַבח ֲִצי הַ ּ ַליְ לָ ה

C'était au milieu de la nuit
Tu as opéré un grand nombre de miracles
la nuit
A la première veillée de cette
nuit
Tu donnas la victoire au croyant
sincère quand se divisa pour lui
la nuit
C'était au milieu de la nuit !

,לַ יְ לָ ה
ּ
.וַיְ הִ י ּ ַבחֲצִ י הַ ַליְ לָ ה

Tu as fait son procès au roi de Guérar
dans un songe de
la nuit
Tu as intimidé l'Araméen dans l'obscurité de la nuit
Israël lutta avec l'ange et le vainquit
la nuit
C׳était au milieu de la nuit

,הַ ּ ַליְ לָ ה
,לַ יְ לָ ה
,לַ יְ לָ ה
.וַיְ הִ י ּ ַבחֲצִ י הַ ּ ַליְ לָ ה

,ּ ַב ּ ַליְ לָ ה
,הַ ּ ַליְ לָ ה
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וּמזוּמָ ן לְ ַק ּיֵם ִמ ְצוַת ּכוֹ ס ְר ִביעִ ית שֶ ל ַא ְר ּ ַבע
ְ ה ֲֵרינִ י מוּכָ ן
ְ
 עַ ל יְ ֵדי,יה
ְׁ שא ְּב ִריך וּ
ָ ׁ קוּד
ְ שם יִ חוּד
ֵ ׁ ְ ל,ּכוֹ סוֹ ת
ּ ש ִכינְ ּ ֵת
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִשם ּ ָכל י
ֵ ׁ  ְּב,הַ הוּא טָ ִמיר וְ ֶנעֱלָ ם

Je suis prêt à accomplir la Mitsva de boire le 4ème des 4
verres de vin.
Selon le rite Ashkénaze, on dit ici la bénédiction sur le vin, selon le rite
Séfarade on ne dit pas la bénédiction, on boit directement le verre de vin.

: ובנוסח ספרד אין מברכים,בנוסח אשכנז מברכים

ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם ּבוֹ ֵרא

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,
qui crée le fruit de la vigne.

ּ ָבר ּו ְך

.ּ ְפ ִרי הַ ּ ָגפֶ ן

On boira le quatrième verre accoudé.
Bénédiction après avoir bu la majorité du verre de vin:

שותים כוס רביעית בהסבת שמאל
ומברכים ברכה אחרונה

Loué sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers,

 עַ ל,ַא ּ ָתה יְ ָי אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם
ש ֶדה וְ עַ ל
ָׂ ּ ַ עַ ל ְּתנוּבַ ת ה,הַ ּ ֶגפֶ ן וְ עַ ל ּ ְפ ִרי הַ ּ ֶגפֶ ן
ית וְ ִהנְ חַ לְ ּ ָת
ָ ש ָר ִצ
ֶ ׁ ֶא ֶרץ חֶ ְמ ָ ּדה טוֹ בָ ה ו ְּרחָ בָ ה
ש ֹּבעַ ִמ ּטוּבָ ּה ַרחֶ ם
ׂ ְ ִלַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו לֶ אֱ כֹל ִמ ּ ִפ ְרי ָּה וְ ל
ּשלַ יִ ם
ָ ׁ ש ָר ֵאל עַ ּ ֶמ ָך וְ עַ ל יְ רו
ׂ ְ ִנָא יהוה אֱ לֹקֵ ינ ּו עַ ל י
ָ
ָ
יר ָך וְ עַ ל ִציּוֹ ן ִמ ְׁש ּ ַכן ְּכבוֹ ֶדך וְ עַ ל ִמז ְְּבחֶ ך וְ עַ ל
ֶ ִע
ּשלַ יִ ם עִ יר הַ ק ֶֹד ׁש ִּב ְמהֵ ָרה
ָ ׁ הֵ יכָ לֶ ָך ו ְּבנֵה יְ רו
ש ְמחֵ נ ּו ְּב ִבנְ ָינ ָּה וְ נֹאכַ ל
ַׂ ְְביָמֵ ינ ּו וְ הַ עֲלֵ נ ּו לְ תוֹ כָ ּה ו
ש ּ ַבע ִמ ּטוּבָ ּה וּנְ בָ ֶר ְכ ָך עָ לֶ יהָ ִּב ְק ֻד ׁ ָשה
ׂ ְ ִִמ ּ ִפ ְרי ָּה וְ נ
)ש ּ ָבת הַ זֶּה
ַ ׁ ַ ו ְּרצֵ ה וְ הַ חֲלִ יצֵ נ ּו ְּביוֹ ם ה:ש ּ ָבת
ַ ׁ ו ְּבטָ ה ֳָרה ( ְּב
 ִּכי ַא ּ ָתה יהוה,ש ְמחֵ נ ּו ְּביוֹ ם חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת הַ זֶּה
ַׂ ְו
ָ
טוֹ ב וּמֵ ִטיב לַ ֹּכל וְ נוֹ ֶדה ְּלך עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל ּ ְפ ִרי
. ּ ָברו ְּך ַא ּ ָתה יהוה עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל ּ ְפ ִרי הַ ּ ָגפֶ ן.הַ ּ ָגפֶ ן

pour la vigne et le fruit de la vigne, pour le produit
du champ et pour la précieuse, bonne et spacieuse
terre que Tu as bien voulu donner en héritage à nos
pères pour manger de ses fruits et se rassasier de ses
biens. Aie miséricorde, Éternel notre Dieu, sur Israël
Ton peuple et sur Jérusalem Ta ville, sur Sion la
demeuré de Ta gloire, sur Ton autel et sur Ton Temple.
Reconstruis Jérusalem, la ville sainte, rapidement de
nos jours et fais-nous monter, en elle, et réjouis-nous
en elle, et nous Te louerons en sainteté et en pureté.
(Le Shabat: Qu'il Te-soit` agréable de nous fortifier en ce jour
de Shabat) Et souviens-Toi de nous pour le bien en ce
jour de la Fête des Matzot. Car Toi, Éternel, Tu es bon
et fais du bien à tous, et nous Te remercions pour la
terre et pour le fruit de la vigne. Béni sois-Tu, Éternel,
pour la terre et pour le fruit de la vigne.

ּ ָבר ּו ְך

ֵאת
ָ אָ ז רוֹ ב נִ ִּסים הִ פְ ל
ֹאש אַ ְׁשמוֹ ֶרת זֶה
ׁ ְּבר
ֹגֵר צֶ ֶדק נִ ַצ ְּח ּתוֹ ְּכ ֶנחֱלַ ק לו

ַ ּדנְ ּ ָת מֶ ל ְֶך ְּג ָרר ּ ַבחֲלוֹ ם
הִ פְ חַ ְד ּ ָת אֲ ַר ִמי ְּבאֶ מֶ ׁש
ַֹו ָי ַּׂשר יִ ְ ׂש ָראֵ ל לְ מַ לְ אָ ְך וַיוּכַ ל לו
Jérusalem, Michael Rosentov

 מיכאל רוזנטוב,ירושלים
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ּו ְבכֵ ן וַ אֲ מַ ְר ּ ֶתם
זֶבַ ח פֶּ סַ ח

Ainsi vous direz
c'est la fête de Pessah
Tu as merveilleusement manifesté
la puissance de Ta force à
Au premier rang des Fêtes, Tu as placé
L'Ezrahi a eu révélation dans la nuit de

Pessah

ּ ַבפֶּ סַ ח

Pessah

פֶּ סַ ח

Pessah
Dites: “C'est la fête de Pessah”

Tu as frappé à sa porte Durant
la chaleur du jour de
Il restaura les anges avec des azymes à

פֶּ סַ ח
וַאֲ מַ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח פֶּ סַ ח

Pessah

ּ ַבפֶּ סַ ח

Pessah

ּ ַבפֶּ סַ ח

Il courut vers le troupeau qui évoque
le bœuf de
Pessah
Dites: “C'est la fête de Pessah”

פֶּ סַ ח
וַאֲ מַ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח פֶּ סַ ח

Les Sodomites irritèrent Dieu
et furent consumés par le feu à
Pessah
D'entre eux Lot fut sauvé:
il avait fait cuire des Matzot à l'époque de
Pessah
Tu as balayé les territoires
de Moph et de Noph en y passant à
Pessah
Dites: “C'est la fête de Pessah”

ּ ַבפֶּ סַ ח
פֶּ סַ ח
ּ ַבפֶּ סַ ח
וַאֲ מַ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח פֶּ סַ ח

Dieu, Tu as fracassé la tête des prémices de leur
vigueur dans la nuit prédestinée de
Pessah
Tout-Puissant, Tu as passé devant la maison de tes
premiers-nés en voyant le sang de
Pessah
Ne laissant le fléau franchir
le seuil de nos portes à
Pessah
Dites: “C'est la fête de Pessah”
La ville fermée fut prise au temps de

פֶּ סַ ח
פֶּ סַ ח
ּ ַבפֶּ סַ ח
וַאֲ מַ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח פֶּ סַ ח

Pessah

פֶּ סַ ח

Madian fut défait à cause
d'un gâteau d'orge de
Pessah
Les robustes de Poul et de Loud furent consumés
par le feu alors que brûlait le sacrifice de
Pessah
Dites: “C'est la fête de Pessah”

פֶּ סַ ח
פֶּ סַ ח
וַאֲ מַ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח פֶּ סַ ח
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ָ ֶאֹמֶ ץ ְּגבוּרוֹ ת
ֵאת
ָ יך הִ פְ ל
את
ָ ֹאש ּ ָכל מוֹ עֲדוֹ ת נִ ּ ֵׂש
ׁ ְּבר
ית לְ אֶ ז ְָרחִ י חֲצוֹ ת לֵיל
ָ ִִּגל

ְ ּדלָ ָתיו ָ ּדפַ ְק ּ ָת ְּכחֹם הַ יוֹ ם
הִ סְ עִ יד נוֹ צְ צִ ים עֻגוֹ ת מַ צּוֹ ת
וְ אֵ ל הַ ּ ָבקָ ר ָרץ זֵכֶ ר לְ ׁשוֹ ר עֵ ֶר ְך

זוֹ עֲמ ּו סְ דוֹ מִ ים וְ לוֹ הֲט ּו ּ ָבאֵ ׁש
חֻ ּ ַלץ לוֹ ט מֵ הֶ ם וּמַ צּוֹ ת אָ פָ ה ְּבקֵ ץ
טִ אטֵ אתֶ אַ ְדמַ ת מֹף וְ נֹף ְּבעָ בְ ְר ָך

ֹאש ּ ָכל אוֹ ן מָ חַ צְ ּ ָת ְּבלֵיל ִׁשמּ וּר
ׁ יָהּ ר
 עַ ל ּ ֵבן ְּבכוֹ ר פָּ סַ חְ ּ ָת ְּב ַדם,ּ ַכ ִּביר
לְ בִ לְ ִּתי ּ ֵתת מַ ְׁשחִ ית לָ בֹא ִּבפְ ָתחַ י

מְ סֻ ּ ֶג ֶרת סֻ ָּג ָרה ְּבעִ ּתוֹ תֵ י
נִ ְׁשמְ ָדה מִ ְדיָן ִּבצְ לִ יל ְ ׂשעוֹ ֵרי עֹמֶ ר
שׂ וֹ רפ ּו מִ ְׁשמַ נֵי ּפוּל וְ לוּד ִּביקַ ד יְקוֹ ד

Tu fis périr les premiers-nés des
Pathrocéens au milieu de
la nuit
Ils ne trouvèrent plus leur morgue
quand ils se levèrent
la nuit
Tu brisas l'orgueil du prince de
Haroseth à la lueur des étoiles de
la nuit
C׳était au milieu de la nuit !

,הַ ּ ַליְ לָ ה
,ּ ַב ּ ַליְ לָ ה

ז ֶַרע ְּבכוֹ ֵרי פַ ְתרוֹ ס מָ חַ צְ ּ ָת ּ ַבחֲצִ י
חֵ ילָ ם לֹא מָ צְ א ּו ְּבקוּמָ ם
ית ְּבכוֹ כְ בֵ י
ָ ֲִרשת ִסל
ֶ ׁ ִטיסַ ת נְ גִ יד ח

,לַ יְ לָ ה
.וַיְ הִ י ּ ַבחֲצִ י הַ ּ ַליְ לָ ה

Le blasphémateur pensait surprendre
la ville, tu as jonché le sol de ses cadavres
la nuit
Il renversa Bel avec son piédestal
pendant les ténèbres de
la nuit
A l'homme gracieux fut révélé
le secret de la vision de
la nuit
C׳était au milieu de la nuit !

,ּ ַב ּ ַליְ לָ ה

יָעַ ץ ְמחָ ֵרף לְ נוֹ פֵ ף ִא ּווּי הוֹ בַ ְׁש ּ ָת פְ ג ָָריו
ישוֹ ן
ׁ ּ ָכ ַרע ּ ֵבל וּמַ צָ בוֹ ְּב ִא

,לַ יְ לָ ה
יש חֲמוּדוֹ ת נִ גְ לָ ה ָרז חֲזוֹ ת
ׁ לְ ִא
,לַ יְ לָ ה
.וַיְ הִ י ּ ַבחֲצִ י הַ ּ ַליְ לָ ה

Il s'est enivré dans les vases sacrés et
fut tué de même
nuit
Il fut sauvé de la fosse aux lions celui
qui avait interprété les songes effrayants de
la nuit
L'Aguaguite dominé par son
ressentiment expédia ses ordres
la nuit
C׳était au milieu de la nuit !

,ּ ַב ּ ַליְ לָ ה

ִֹמ ְׁש ּ ַת ּ ֵכר ִּבכְ לֵי ק ֶֹד ׁש ֶנה ֱַרג בּ ו
נוֹ ׁ ַשע ִמבּ וֹ ר אֲ ָריוֹ ת ּפוֹ ֵתר ִּבעֲתו ֵּתי

,לַ יְ לָ ה
,ּ ַב ּ ַליְ לָ ה
.וַיְ הִ י ּ ַבחֲצִ י הַ ּ ַליְ לָ ה

Tu préparas son châtiment en chassant
le sommeil (du roi)
la nuit
Foule le pressoir pour ceux qui
attendent avec impatience la fin de
la nuit
Gardien d'Israël, fais retentir ta voix et
dis, il est venu le matin après
la nuit
C׳était au milieu de la nuit !

,לַ יְ לָ ה

ִ ׂשנְ אָ ה נָטַ ר אֲ גָגִ י וְ כָ ַתב ְספָ ִרים

עוֹ ַר ְר ּ ָת נִ צְ ח ֲָך עָ לָ יו ְּבנ ֶֶדד ְׁשנַת
ּפו ָּרה ִת ְדרוֹ ְך לְ ׁשוֹ מֵ ר מַ ה

,ִּמלַ יְ לָ ה
צָ ַרח ּ ַכ ׁשוֹ מֵ ר וְ ָׂשח אָ ָתא ֹּבקֶ ר וְ גַם
,לַ יְ לָ ה
.וַיְ הִ י ּ ַבחֲצִ י הַ ּ ַליְ לָ ה

Hâte l'arrivée du temps qui n'est ni jour, ni
nuit
Tout-puissant, proclame que le jour
t'appartient comme
la nuit
Etablis des gardiens pour ta ville tout
le jour et toute
la nuit
Alors, comme la lumière du jour,
brillera aussi l'obscurité de
la nuit
C׳était au milieu de la nuit !

,לַ יְ לָ ה
,הַ ּ ַליְ לָ ה
,הַ ּ ַליְ לָ ה
,לַ יְ לָ ה
.וַיְ הִ י ּ ַבחֲצִ י הַ ּ ַליְ לָ ה
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קָ ֵרב יוֹ ם אֲ ׁ ֶשר הוּא לֹא יוֹ ם וְ לֹא
ָרם הוֹ ַדע ִּכי לְ ָך הַ יוֹ ם אַ ף לְ ָך
ׁשוֹ ְמ ִרים הַ פְ קֵ ד לְ עִ ְיר ָך ּ ָכל הַ יוֹ ם וְ כָ ל
ּ ָת ִאיר ְּכאוֹ ר יוֹ ם חֶ ְׁש ּ ַכת

A Lui convient, à Lui est due

 ִּכי לוֹ י ֶָאה,ִּכי לוֹ נ ֶָאה

Puissant dans Ton royaume, il convient de reconnaître
que Tu es incomparable comme Ta loi: la légion Lui dit:
A Toi, envers Toi, à Toi, car à Toi, à Toi, à Toi aussi,
à Toi, Éternel, la royauté.
A Lui convient, à Lui est due

: ֹ דו ָּדיו יֹאמְ ר ּו לו, חוּר ּ ַכהֲלָ כָ ה,ִדיר ִּבמְ לוּכָ ה
, לְ ָך ְי ָי הַ ּ ַממְ לָ כָ ה, לְ ָך אַ ף לְ ָך, לְ ָך ִּכי לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. ִּכי לוֹ יָאֶ ה,ִּכי לוֹ נָאֶ ה

Elevé dans Ton royaume, il convient de reconnaître que
Tu es magnifique comme Ta loi, Ses anciens Lui disent dit:
A Toi, envers Toi, à Toi, car à Toi, à Toi, à Toi aussi,
à Toi, Éternel, la royauté.
A Lui convient, à Lui est due

: ֹ ִתיקָ יו יֹאמְ ר ּו לו, דוּר ּ ַכהֲלָ כָ ה,גוּל ִּבמְ לוּכָ ה
, לְ ָך ְי ָי הַ ּ ַממְ לָ כָ ה, לְ ָך אַ ף לְ ָך, לְ ָך ִּכי לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. ִּכי לוֹ יָאֶ ה,ִּכי לוֹ נָאֶ ה

Pur dans Ton royaume, il convient de reconnaître
que Tu es fort comme Ta loi, Ses princes lui disent:
à Toi, envers Toi, à Toi, car à Toi, à Toi, à Toi aussi,
à Toi, Éternel, la royauté.
A Lui convient, à Lui est due

: ֹ סִ ין ּ ַכהֲלָ כָ ה פְ סְ ָריו יֹאמְ ר ּו לו,ּ ַכאי ִּבמְ לוּכָ ה
, לְ ָך ְי ָי הַ ּ ַממְ לָ כָ ה, לְ ָך אַ ף לְ ָך, לְ ָך ִּכי לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. ִּכי לוֹ יָאֶ ה,ִּכי לוֹ נָאֶ ה

Unique dans Ton royaume, il convient de reconnaître
que Tu es puissant comme Ta loi, Ses disciples Lui disent:
à Toi, envers Toi, à Toi, car à Toi, à Toi, à Toi aussi,
à Toi, Éternel, la royauté.
A Lui convient, à Lui est due

: ֹ ִּביר ּ ַכהֲלָ כָ ה מו ָּדיו יֹאמְ ר ּו לו,חִ יד ִּבמְ לוּכָ ה
, לְ ָך ְי ָי הַ ּ ַממְ לָ כָ ה, לְ ָך אַ ף לְ ָך, לְ ָך ִּכי לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. ִּכי לוֹ יָאֶ ה,ִּכי לוֹ נָאֶ ה

Sublime dans Ton royaume, il convient de reconnaître que
Tu es redoutable comme Ta loi, qui L'entourent Lui disent:
A Toi, envers Toi, à Toi, car à Toi, à Toi, à Toi aussi,
à Toi, Éternel, la royauté.
A Lui convient, à Lui est due

: ֹ וֹ ָרא ּ ַכהֲלָ כָ ה בִ יבָ יו יֹאמְ ר ּו לו,וֹ ׁ ֵשל ִּבמְ לוּכָ ה
, לְ ָך ְי ָי הַ ּ ַממְ לָ כָ ה, לְ ָך אַ ף לְ ָך, לְ ָך ִּכי לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
. ִּכי לוֹ יָאֶ ה,ִּכי לוֹ נָאֶ ה

ְּג

ּ ָב

ָו

ַט

Prière des fêtes au Mur des lamentations| Ministère de l'Alya et de l'Intégration
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ָה

ַא

ָ ּד

ָח

ַז

ִל

ּ ַכ

ָי

ְס

נ

מ

תפילת חג בכותל המערבי | משרד העלייה והקליטה

Un jour il voulait s'arrêter à Nob, mais déjà arriva le
temps de
Pessah

פֶּ סַ ח

Une main traça la sentence
de destruction de Tsoul à

Pessah

ּ ַבפֶּ סַ ח

Les lampes rayonnèrent,
la table fut dressée à

Pessah

ּ ַבפֶּ סַ ח

פַּ ס יַד ּ ָכ ְתבָ ה לְ קַ עֲקֵ עַ צוּל
צָ פֹה הַ ָצּפִ ית ִ ָערוֹ ְך הַ ּ ׁשֻ לְ חָ ן

וַאֲ מַ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח פֶּ סַ ח

Dites: “C'est la fête de Pessah”
Hadassa convoqua le peuple
pour un jeûne de trois jours à

Pessah

Tu décapitas la maison de l'impie
par la potence de cinquante coudées à

Pessah

ּ ַבפֶּ סַ ח

Que deux coups frappent soudainement
Outzis à

Pessah

ּ ַבפֶּ סַ ח

Ta main triomphera, ta droite se lèvera
comme à la nuit consacrée de la fête de

עוֹ ד הַ יוֹ ם ְּבנֹב לַ עֲמוֹ ד עַ ד ָּגעָ ה עוֹ נַת

קָ הָ ל ִּכ ְנּסָ ה ה ֲַד ּ ָסה לְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש צוֹ ם

ּ ַבפֶּ סַ ח

Pessah

ֹאש מִ ּ ֵבית ָר ׁ ָשע מָ חַ צְ ּ ָת
ׁ ר
ְּבעֵ ץ חֲמִ ִּׁשים
ְׁש ּ ֵתי אֵ ּ ֶלה ֶרגַע ּ ָתבִ יא לְ עוּצִ ּית
ּ ָתעֹז י ְָד ָך וְ ָתרוּם יְמִ ינְ ָך ְּכלֵיל הִ ְתקַ ֵ ּד ׁש חַ ג

פֶּ סַ ח

Dites: “C'est la fête de Pessah”

וַאֲ מַ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח פֶּ סַ ח

L'Office des Étudiants - Activités pour encourager l'Alya
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Il est puissant

ַא ִ ּדיר ה ּוא

D. tout puissant, hâte-toi de bâtir ton Temple, très
prochainement, très prochainement, de nos jours,
ô Dieu, construis, ô Dieu, construis, construis
Ta maison, bientôt!

.יִ ְבנֶה ּ ֵביתוֹ ְּב ָקרוֹ ב
. ְּביָמֵ ינ ּו ְּב ָקרוֹ ב, ִּב ְמהֵ ָרה,ִּב ְמהֵ ָרה
.ית ָך ְּב ָקרוֹ ב
ְ  ְּבנֵה ּ ֵב, ֵאל ְּבנֵה,ֵאל ְּבנֵה

ָ ּד
ַז ּ ַכאי הוּא
ָי ִחיד הוּא
מֶ לֶ ְך הוּא
עִ זּוּז הוּא
קדוֹ ׁש הוּא
ָּ
ַּ
ת ִ ּקיף הוּא
גוּל הוּא

Il est Incomparable, Il est Suprême, Il est Elevé,
Il est Magnificence, Il est éminemment Sage,
Il est Bienveillant,
Il est Généreux, Il est Pur, Il est Unique,
Il est Puissant, Il est Sagesse, Il est Roi,
Il est éclatant de Lumière, Il est Puissant,
Il est plein de Force,
Il est Rédempteur, Il est Juste, Il est Saint,
Il est Clément, Il est Tout-Puissant,
Il est Majestueux,
Hâte-toi de bâtir ton temple. Bientôt, très
prochainement, très prochainement, de nos jours,
ô Dieu, construis, ô Dieu, construis, construis
Ta maison, bientôt!

ּ ָג
וָ ִתיק הוּא
טָ הוֹ ר הוּא
לָ מוּד הוּא
סַ ִּגיב הוּא
צַ ִדיק הוּא
ש ַ ּדי הוּא
ַׁ
דוֹ ל הוּא

ּ ָב
הָ דוּר הוּא
חָ ִסיד הוּא
כ ִּביר הוּא
ַּ
נוֹ ָרא הוּא
ּפוֹ ֶדה הוּא
ַרחוּם הוּא
חוּר הוּא

ַצ

ּפ

ָע

ִׁש

ַר

ָּק

ְּת

ּת

ּ ַת

Plein de douceur dans Ton royaume, il convient de
reconnaître que Tu es rédempteur comme Ta loi, Ses
justes Lui disent: à Toi, envers Toi, à Toi, car à Toi,
à Toi, à Toi aussi, à Toi, Éternel, la royauté.
A Lui convient, à Lui est due

: ֹ ִ ּדיקָ יו יֹאמְ ר ּו לו, וֹ ֶדה ּ ַכהֲלָ כָ ה,נָיו ִּבמְ לוּכָ ה
, לְ ָך ְי ָי הַ ּ ַממְ לָ כָ ה, לְ ָך אַ ף לְ ָך, לְ ָך ִּכי לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
.][כ ֶתר מְ לוּכָ ה
ֶ ּ  ִּכי לוֹ יָאֶ ה,ִּכי לוֹ נָאֶ ה

Saint dans Ton royaume, il convient de reconnaître
que Tu es clément comme Ta loi, Ses appelés chinamin
Lui disent: à Toi, envers Toi, à Toi, car à Toi, à Toi,
à Toi aussi, à Toi, Éternel, la royauté.
A Lui convient, à Lui est due

: ֹ חוּם ּ ַכהֲלָ כָ ה נְ אַ נָיו יֹאמְ ר ּו לו,דוֹ ׁש ִּבמְ לוּכָ ה
, לְ ָך ְי ָי הַ ּ ַממְ לָ כָ ה, לְ ָך אַ ף לְ ָך, לְ ָך ִּכי לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך
.][כ ֶתר מְ לוּכָ ה
ֶ ּ  ִּכי לוֹ יָאֶ ה,ִּכי לוֹ נָאֶ ה

Fort dans Ton royaume, il convient de reconnaître que
Tu es le soutien comme Ta loi, Ses intègres Lui disent:
à Toi, envers Toi, à Toi, car à Toi, à Toi, à Toi aussi,
à Toi, Éternel, la royauté.

: ֹ וֹ מֵ ְך ּ ַכהֲלָ כָ ה מִ ימָ יו יֹאמְ ר ּו לו,ִקיף ִּבמְ לוּכָ ה
, לְ ָך ְי ָי הַ ּ ַממְ לָ כָ ה, לְ ָך אַ ף לְ ָך, לְ ָך ִּכי לְ ָך,לְ ָך וּלְ ָך

 ִּכי לוֹ י ֶָאה,ִּכי לוֹ נ ֶָאה

A Lui convient, à Lui est due

.יִ ְבנֶה ּ ֵביתוֹ ְּב ָקרוֹ ב
. ְּביָמֵ ינ ּו ְּב ָקרוֹ ב, ִּב ְמהֵ ָרה,ִּב ְמהֵ ָרה
.ית ָך ְּב ָקרוֹ ב
ְ  ְּבנֵה ּ ֵב, ֵאל ְּבנֵה,ֵאל ְּבנֵה

Hévron, caverne des patriarches| Mark Neiman, GPO

 לע"מ, מערת המכפלה | מארק ניימן,חברון
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ִׁש ְבעָ ה

Qui sait ce que désigne Sept? Moi je sais

 ִׁש ְבעָ ה. ִַמי יוֹ ֵדעַ ? ִׁש ְבעָ ה אֲ נִ י יוֹ ֵדע
שי
ֵ ׁ  ח ֲִמ ׁ ָשה חו ְּמ, ִׁש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה,יְ מֵ י ׁ ַש ּ ַב ּ ָתא
 ְׁשנֵי,לשה ָאבוֹ ת
ָ ׁ  ְׁש, ַא ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ ת,תוֹ ָרה
.ש ּ ַב ּ ׁ ָשמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ֶ ׁ  ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו,לֻחוֹ ת הַ ְּב ִרית

ce que désigne Sept: Sept jours de la semaine, Six parties
de la Michna, Cinq livres de la Tora, Quatre matriarches,
Trois patriarches, Deux Tables de la Loi, Un c'est notre
Dieu dans le ciel et sur la terre.

ְׁש מוֹ ָנ ה

Qui sait ce que désigne Huit? Moi je sais

ce que désigne Huit: Huit jours jusqu'à la circoncision,
Sept jours de la semaine, Six parties de la Michna, Cinq
livres de la Tora, Quatre matriarches, Trois patriarches,
Deux Tables de la Loi, Un c'est notre Dieu dans le ciel
et sur la terre.

. ִַמי יוֹ ֵדעַ ? ְׁשמוֹ ָנה אֲ נִ י יוֹ ֵדע
שה
ָ ׁ ּ  ִׁש,ש ּ ַב ּ ָתא
ַ ׁ  ִׁש ְבעָ ה יְ מֵ י,ְׁשמוֹ נָה יְ מֵ י ִמילָ ה
 ַא ְר ּ ַבע,שי תוֹ ָרה
ֵ ׁ שה חו ְּמ
ָ ׁ  חֲ ִמ,ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה
, ְׁשנֵי לֻחוֹ ת הַ ְּב ִרית,לשה ָאבוֹ ת
ָ ׁ  ְׁש,ִאמָ הוֹ ת
.שמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ָ ׁ ּ ש ּ ַב
ֶ ׁ ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו

Qui sait ce que désigne Neuf ? Moi je

 ִּת ְׁשעָ ה. ִַמי יוֹ ֵדעַ ? ִּת ְׁשעָ ה אֲ נִ י יוֹ ֵדע

sais ce que désigne Neuf: Neuf mois jusqu'à la naissance,
Huit jours jusqu'à la circoncision, Sept jours de la
semaine, Six parties de la Michna, Cinq livres de la
Tora, Quatre matriarches, Trois patriarches, Deux Tables
de la Loi, Un c'est notre Dieu dans le ciel et sur la terre.

ִּת ְׁשעָ ה

 ִׁש ְבעָ ה יְ מֵ י, ְׁשמוֹ ָנה יְ מֵ י ִמילָ ה,י ְַרחֵ י לֵ ָדה
שי
ֵ ׁ שה חו ְּמ
ָ ׁ  חֲ ִמ,שה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה
ָ ׁ ּ  ִׁש,ש ּ ַב ּ ָתא
ַׁ
 ְׁשנֵי,לשה ָאבוֹ ת
ָ ׁ  ְׁש, ַא ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ ת,תוֹ ָרה
.ש ּ ַב ּ ׁ ָשמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ֶ ׁ  ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו,לֻחוֹ ת הַ ְּב ִרית

ֲש ָרה
ָׂ ע

Qui sait ce que désigne Dix? Moi je

ֲש ָרה
ָׂ  ע. ֲַש ָרה אֲ נִ י יוֹ ֵדע
ָׂ ִמי יוֹ ֵדעַ ? ע
, ְׁשמוֹ נָה יְ מֵ י ִמילָ ה, ִּת ְׁשעָ ה י ְַרחֵ י לֵ ָדה,ִד ְּב ַריָא
 ח ֲִמ ׁ ָשה, ִׁש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה,ִׁש ְבעָ ה יְ מֵ י ׁ ַש ּ ַב ּ ָתא
,לשה ָאבוֹ ת
ָ ׁ  ְׁש, ַא ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ ת,שי תוֹ ָרה
ֵ ׁ חו ְּמ
שמַ יִ ם
ָ ׁ ּ ש ּ ַב
ֶ ׁ  ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו,ְׁשנֵי לֻחוֹ ת הַ ְּב ִרית
.וּבָ ָא ֶרץ

sais ce que désigne Dix: Les Dix Commandements,
Neuf mois jusqu'à la naissance, Huit jours jusqu'à la
circoncision, Sept jours de la semaine, Six parties de
la Michna, Cinq livres de la Tora, Quatre matriarches,
Trois patriarches, Deux Tables de la Loi, Un c'est notre
Dieu dans le ciel et sur la terre.
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Qui sait ce que désigne Un?

? ֶַאחָ ד ִמי יוֹ ֵדע

Qui sait ce que désigne Un? Moi je sais

 ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו. ִַמי יוֹ ֵדעַ ? ֶאחָ ד אֲ נִ י יוֹ ֵדע
.שמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ָ ׁ ּ ש ּ ַב
ֶׁ

Qui sait ce que désigne Deux? Moi

 ְׁשנֵי לֻחוֹ ת. ִַמי יוֹ ֵדעַ ? ְׁשנַיִ ם אֲ נִ י יוֹ ֵדע
.שמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ָ ׁ ּ ש ּ ַב
ֶ ׁ  ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו.הַ ְּב ִרית

Qui sait ce que désigne Trois? Moi je

לשה
ָ ׁ  ְׁש. ַלשה אֲ נִ י יוֹ ֵדע
ָ ׁ ִמי יוֹ ֵדעַ ? ְׁש
 ֶא חָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו, ְׁש נֵי ֻל חוֹ ת הַ ְּב ִר ית,ָא בוֹ ת
.שמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ָ ׁ ּ ש ּ ַב
ֶׁ

Qui sait ce que désigne Quatre? Moi

 ַא ְר ּ ַבע. ִַמי יוֹ ֵדעַ ? ַא ְר ּ ַבע אֲ נִ י יוֹ ֵדע
, ְׁשנֵי לֻחוֹ ת הַ ְּב ִרית,לשה ָאבוֹ ת
ָ ׁ  ְׁש,ִאמָ הוֹ ת
.שמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ָ ׁ ּ ש ּ ַב
ֶ ׁ ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו

Qui sait ce que désigne Cinq? Moi je

 ח ֲִמ ּ ׁ ָשה. ִַמי יוֹ ֵדעַ ? ח ֲִמ ּ ׁ ָשה אֲ נִ י יוֹ ֵדע
,לשה ָאבוֹ ת
ָ ׁ  ְׁש, ַא ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ ת,שי תוֹ ָרה
ֵ ׁ חו ְּמ
שמַ יִ ם
ָ ׁ ּ ש ּ ַב
ֶ ׁ  ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו,ְׁשנֵי לֻחוֹ ת הַ ְּב ִרית
.וּבָ ָא ֶרץ

Qui sait ce que désigne Six? Moi je

שה
ָ ׁ ּ  ִׁש. ַשה אֲ נִ י יוֹ ֵדע
ָ ׁ ּ ִמי יוֹ ֵדעַ ? ִׁש
 ַא ְר ּ ַבע,שי תוֹ ָרה
ֵ ׁ שה חו ְּמ
ָ ׁ  חֲ ִמ,ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה
, ְׁשנֵי לֻחוֹ ת הַ ְּב ִרית,לשה ָאבוֹ ת
ָ ׁ  ְׁש,ִאמָ הוֹ ת
.שמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ָ ׁ ּ ש ּ ַב
ֶ ׁ ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו

ֶאחָ ד

ce que désigne Un: Un c'est notre Dieu dans le ciel et
sur la terre.

ְׁשנַיִ ם

je sais ce que désigne Deux: Deux Tables de la Loi, Un
c'est notre Dieu dans le ciel et sur la terre.

לשה
ָ ׁ ְׁש

sais ce que désigne Trois: Trois patriarches, Deux Tables
de la Loi, Un c'est notre Dieu dans le ciel et sur la terre.

ַא ְר ּ ַבע

je sais ce que désigne Quatre: Quatre matriarches, Trois
patriarches, Deux Tables de la Loi, Un c'est notre Dieu
dans le ciel et sur la terre.

ח ֲִמ ּ ׁ ָשה

sais ce que désigne Cinq: Cinq livres de la Tora, Quatre
matriarches, Trois patriarches, Deux Tables de la Loi,
Un c'est notre Dieu dans le ciel et sur la terre.

שה
ָ ׁ ּ ִׁש

sais ce que désigne Six: Six parties de la Michna, Cinq
livres de la Tora, Quatre matriarches, Trois patriarches,
Deux Tables de la Loi, Un c'est notre Dieu dans le ciel
et sur la terre.
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Un petit chevreau

חַ ד ּ ַג ְדיָא

Un petit chevreau, un petit chevreau

דז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי,ָא
ּ ְ חַ ד ּ ַג ְדי
. חַ ד ּ ַג ְדיָא, חַ ד ּ ַג ְדיָא,ז ּוזֵי

Or vint un chat qui mangea le chevreau

 ְ ּדז ִַּבין,וְ ָא ְכלָ ה לְ ג ְַדיָא
. חַ ד ּ ַג ְדיָא, חַ ד ּ ַג ְדיָא,ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי

Vint alors un chien qui mordit le chat

 ְ ּד ָא ְכלָ ה,ָש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ וְ נ
 חַ ד, חַ ד ּ ַג ְדיָא, ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי,לְ ג ְַדיָא
.ּ ַג ְדיָא

Vint alors un bâton qui frappa le chien

ָש ְך
ַ ׁ  ְ ּדנ,וְ ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא
 ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי, ְ ּד ָא ְכלָ ה לְ ג ְַדיָא,לְ ׁשוּנְ ָרא
.. חַ ד ּ ַג ְדיָא, חַ ד ּ ַג ְדיָא,ז ּוזֵי

,חַ ד ּ ַג ְדיָא

que mon père avait acheté pour deux sous, un petit
chevreau, un petit chevreau.

וְ ָא ָתא ׁש ּונְ ָרא

que mon père avait acheté pour deux sous, un petit
chevreau, un petit chevreau.

וְ ָא ָתא כַ לְ ּ ָבא

qui avait mangé le chevreau que mon père avait
acheté pour deux sous, un petit chevreau, un petit
chevreau.

וְ ָא ָתא ח ּו ְט ָרא

qui avait mordu le chat qui avait mangé le chevreau
que mon père avait acheté pour deux sous, un petit
chevreau, un petit chevreau.

וְ ָא ָתא נ ּו ָרא

Vint alors le feu qui brûla le bâton qui avait

 ְ ּד ִה ּ ָכה,ש ַרף לְ חו ְּט ָרא
ׂ ָ ְו
, ְ ּד ָא ְכלָ ה לְ ַג ְדיָא,ש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ  ְ ּד ָנ,לְ כַ לְ ּ ָבא
. חַ ד ּ ַג ְדיָא, חַ ד ּ ַג ְדיָא,ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי

Vint alors l'eau qui éteignit le feu qui avait

ש ַרף
ׂ ָ  ְ ּד,וְ כָ בָ ה לְ נו ָּרא
,ָש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ  ְ ּדנ, ְ ּד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא,לְ חו ְּט ָרא
 חַ ד, ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי,ְ ּד ָא ְכלָ ה לְ ג ְַדיָא
. חַ ד ּ ַג ְדיָא,ּ ַג ְדיָא

Vint alors un bœuf qui but l'eau qui avait

 ְ ּדכָ בָ ה,ש ָתה לְ מַ יָא
ָ ׁ ְו
ְָשך
ַ ׁ  ְ ּדנ, ְ ּד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא,ש ַרף לְ חו ְּט ָרא
ָׂ  ְ ּד,לְ נו ָּרא
 ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי, ְ ּד ָא ְכלָ ה לְ ג ְַדיָא,לְ ׁשוּנְ ָרא
. חַ ד ּ ַג ְדיָא, חַ ד ּ ַג ְדיָא,ז ּוזֵי

frappé le chien qui avait mordu le chat qui avait
mangé le chevreau que mon père avait acheté pour
deux sous, un petit chevreau, un petit chevreau.

וְ ָא ָתא מַ ָיא

brûlé le bâton qui avait frappé le chien qui avait mordu
le chat qui avait mangé le chevreau que mon père
avait acheté pour deux sous, un petit chevreau, un
petit chevreau.

שר
ׂ ָ ַָאחַ ד ע

Qui sait ce que désigne Onze?

שר אֲ נִ י
ׂ ָ ִָמי יוֹ ֵדעַ ? ַאחַ ד ע
,ֲש ָרה ִד ְּב ַריָא
ׂ ָ  ע,שר ּכוֹ ְכבַ ָיּא
ׂ ָ ָ ַאחַ ד ע. ַיוֹ ֵדע
 ִׁש ְבעָ ה, ְׁשמוֹ נָה יְ מֵ י ִמילָ ה,ִּת ְׁשעָ ה י ְַרחֵ י לֵ ָדה
שי
ֵ ׁ  ח ֲִמ ׁ ָשה חו ְּמ, ִׁש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה,יְ מֵ י ׁ ַש ּ ַב ּ ָתא
 ְׁשנֵי,לשה ָאבוֹ ת
ָ ׁ  ְׁש, ַא ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ ת,תוֹ ָרה
.ש ּ ַב ּ ׁ ָשמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ֶ ׁ  ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו,לֻחוֹ ת הַ ְּב ִרית

Moi je sais ce que désigne Onze: Onze étoiles, Dix
Commandements, Neuf mois jusqu'à la naissance, Huit
jours jusqu'à la circoncision, Sept jours de la semaine,
Six parties de la Michna, Cinq livres de la Tora, Quatre
matriarches, Trois patriarches, Deux Tables de la Loi,
Un c'est notre Dieu dans le ciel et sur la terre.

שר
ׂ ָ ְָׁשנֵים ע

Qui sait ce que désigne Douze?

שר אֲ נִ י
ׂ ָ ִָמי יוֹ ֵדעַ ? ְׁשנֵים ע
,שר ּכוֹ ְכבַ ָיּא
ָׂ ָ ַאחַ ד ע,שר ִׁש ְבטַ יָא
ָׂ ָשנֵים ע.
ְׁ ַיוֹ ֵדע
 ְׁשמוֹ נָה, ִּת ְׁשעָ ה י ְַרחֵ י לֵ ָדה,ֲש ָרה ִד ְּב ַריָא
ָׂ ע
שה ִס ְד ֵרי
ָ ׁ ּ  ִׁש,ש ּ ַב ּ ָתא
ַ ׁ  ִׁש ְבעָ ה יְ מֵ י,יְ מֵ י ִמילָ ה
, ַא ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ ת,שי תוֹ ָרה
ֵ ׁ שה חו ְּמ
ָ ׁ  ח ֲִמ,ִמ ְׁשנָה
 ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו, ְׁשנֵי לֻחוֹ ת הַ ְּב ִרית,לשה ָאבוֹ ת
ָ ׁ ְׁש
.שמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ָ ׁ ּ ש ּ ַב
ֶׁ

Qui sait ce que désigne Treize?

שר
ׂ ָ ָלשה ע
ָ ׁ ִמי יוֹ ֵדעַ ? ְׁש
שר
ׂ ָ ָ ְׁשנֵים ע.שר ִמ ַ ּדיָא
ׂ ָ ָלשה ע
ָ ׁ ש.
ְׁ ַאֲ נִ י יוֹ ֵדע
,ֲש ָרה ִד ְּב ַריָא
ׂ ָ  ע,שר ּכוֹ ְכבַ ָיּא
ׂ ָ ָ ַאחַ ד ע,ִׁש ְבטַ יָא
 ִׁש ְבעָ ה, ְׁשמוֹ נָה יְ מֵ י ִמילָ ה,ִּת ְׁשעָ ה י ְַרחֵ י לֵ ָדה
שי
ֵ ׁ  ח ֲִמ ׁ ָשה חו ְּמ, ִׁש ּ ׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה,יְ מֵ י ׁ ַש ּ ַב ּ ָתא
 ְׁשנֵי,לשה ָאבוֹ ת
ָ ׁ  ְׁש, ַא ְר ּ ַבע ִאמָ הוֹ ת,תוֹ ָרה
.ש ּ ַב ּ ׁ ָשמַ יִ ם וּבָ ָא ֶרץ
ֶ ׁ  ֶאחָ ד אֱ לֹהֵ ינ ּו,לֻחוֹ ת הַ ְּב ִרית

Moi je sais ce que désigne Douze: Les douze tribus,
Onze étoiles, Dix Commandements, Neuf mois jusqu'à
la naissance, Huit jours jusqu'à la circoncision, Sept jours
de la semaine, Six parties de la Michna, Cinq livres de la
Tora, Quatre matriarches, Trois patriarches, Deux Tables
de la Loi, Un c'est notre Dieu dans le ciel et sur la terre.

שר
ׂ ָ ָלשה ע
ָ ׁ ְׁש

Moi je sais ce que désigne Treize: Les Treize attributs de
Dieu, Douze tribus, Onze étoiles, Dix Commandements,
Neuf mois jusqu'à la naissance, Huit jours jusqu'à la
circoncision, Sept jours de la semaine, Six parties de
la Michna, Cinq livres de la Tora, Quatre matriarches,
Trois patriarches, Deux Tables de la Loi, Un c'est notre
Dieu dans le ciel et sur la terre.

וְ ָא ָתא תוֹ ָרא

éteint le feu qui avait brûlé le bâton qui avait frappé
le chien qui avait mordu le chat qui avait mangé le
chevreau que mon père avait acheté pour deux sous,
un petit chevreau, un petit chevreau.
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Sud de la Kineret, Zachi Evenor

 צחי אבנור,דרום הכינרת
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וְ ָא ָתא הַ ׁשוֹ חֵ ט

Vint alors un Cho'het qui tua le bœuf

 ְ ּד ּ ׁ ָש ָתה,וְ ׁ ָשחַ ט לְ תוֹ ָרא
 ְ ּד ִה ּ ָכה,ש ַרף לְ חו ְּט ָרא
ָׂ  ְ ּד, ְ ּדכָ בָ ה לְ נו ָּרא,לְ מַ יָא
 ְ ּדז ִַּבין, ְ ּד ָא ְכלָ ה לְ ג ְַדיָא,ָש ְך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ  ְ ּדנ,לְ כַ לְ ּ ָבא
. חַ ד ּ ַג ְדיָא, חַ ד ּ ַג ְדיָא,ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי

Vint alors l'ange de la mort qui tua

le Cho'het qui avait tué le bœuf qui avait bu l'eau
qui avait éteint le feu qui avait brûlé le bâton qui
avait frappé le chien qui avait mordu le chat qui avait
mangé le chevreau que mon père avait acheté pour
deux sous, un petit chevreau, un petit chevreau.

,שחַ ט לְ ׁשוֹ חֵ ט
ָ ׁ ְהַ ּ ָמוֶת ו
, ְ ּדכָ בָ ה לְ נו ָּרא,ש ָתה לְ מַ יָא
ָ ׁ ּ  ְ ּד,שחַ ט לְ תוֹ ָרא
ָ ׁ ְ ּד
ְש ך
ַ ׁ  ְ ּד ָנ, ְ ּד ִה ּ ָכ ה לְ כַ לְ ּ ָב א,ש ַר ף לְ ח ו ְּט ָר א
ׂ ָ ְ ּד
 ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי, ְ ּד ָא ְכלָ ה לְ ג ְַדיָא,לְ ׁשוּנְ ָרא
. חַ ד ּ ַג ְדיָא, חַ ד ּ ַג ְדיָא,ז ּוזֵי

Vint alors le Saint Béni soit-Il qui

וְ ָא ָתא הַ ָּקדוֹ ׁש ּ ָבר ּו ְך ה ּוא

qui avait bu l'eau qui avait éteint le feu qui avait brûlé
le bâton qui avait frappé le chien qui avait mordu
le chat qui avait mangé le chevreau que mon père
avait acheté pour deux sous, un petit chevreau, un
petit chevreau.
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וְ ָא ָתא מַ לְ ָא ְך

שחַ ט
ָ ׁ  ְ ּד,שחַ ט לְ ׁשוֹ חֵ ט
ָ ׁ  ְ ּד,שחַ ט לְ מַ לְ ַא ְך הַ ּ ָמוֶת
ָ ׁ ְו
ש ַרף
ׂ ָ  ְ ּד, ְ ּדכָ בָ ה לְ נו ָּרא,ש ָתה לְ מַ יָא
ָ ׁ ּ  ְ ּד,לְ תוֹ ָרא
ְ
,ָשך לְ ׁשוּנְ ָרא
ַ ׁ  ְ ּדנ, ְ ּד ִה ּ ָכה לְ כַ לְ ּ ָבא,לְ חו ְּט ָרא
 חַ ד, ְ ּדז ִַּבין ַא ּ ָבא ִּב ְת ֵרי ז ּוזֵי,ְ ּד ָא ְכלָ ה לְ ג ְַדיָא
. חַ ד ּ ַג ְדיָא,ּ ַג ְדיָא

tua l'ange de la mort qui avait tué le Cho'het qui avait
tué le bœuf qui avait bu l'eau qui avait éteint le feu qui
avait brûlé le bâton qui avait frappé le chien qui avait
mordu le chat qui avait mangé le chevreau que mon
père avait acheté pour deux sous, un petit chevreau,
un petit chevreau.
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