
10 Ségoulot importantes en cette période de 
Coronavirus, pour notre protection à tous

1. Prière de Rabbénou Tam

Cette prière de Rabbénou Tam est rapportée dans l’ouvrage Yossef Omets (lettre 484) « Je suis garant qu’il 
n’arrivera rien de fâcheux pendant cette journée à celui qui récite cette prière chaque jour ; et celui-ci réussira 
dans toutes ses entreprises. »

ְבַּבָקָּשׁה ִמֶכּם ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל ּוְרָפֵאל, ֶשַׁתַּעְמדּו ִבְּתִפָלּה ְבַּבָקָּשׁה ּוְבַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָּלִכים ַהָקּדֹוׁש 
ֹּא ַיִזּיקּוני; ֵהן ִמֵשִּׁדים, ֵהן ִמִלּיִלין,  ָבּרּוך הּוא ֶשַׁאְצִליַח ְבָּכל ְדָּרַכי ּוְבָכל ָמקֹום ֶשֲׁאִני הֹוֵלְך, ֵהן ִמִלּיְסִטים ֶשׁל
 ֵהן ֵמִאיׁש ְוִאָשּׁה ִמָכּל ָדָּבר ַרע; ֵהן ֵמֶחֶרב ְוֶדֶבר, ֵהן ֵמָרָעב, ֵהן ִמָכּל ֻפְּרָענֻּיֹות ַההֹוְלִכים ּוָבִאים ָלעֹוָלם. ִמן ַהֹכּל 

ֹּא ִיְשְׁלטּו ִבּי, לֹא ְבּגּוִפי ְולֹא ִבְּמאֹוִדי ְולֹא ְבַּזְרִעי. ַיִצּיֵלִני ֲאֹדָני ֱאֹלֵהי ִיְשָׂרֵאל ֶשׁל

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָּפֶניָך ֲאֹדָני ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשְׁתֵּהא ַהָשָּׁעה ַהֹזּאת ֵעת ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶשִׁתְּשַׁמע ֶאת ְתִּפָלִּתי ּוַבָקָּשִׁתי.

 (trois fois) ָלה׃ ב־ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲֽעֹקב ֶסֽ ְיהָֹוה ְצָבאֹות ִעָמּנּו ִמְשָׂגּֽ

(trois fois) ְך׃ ְשֵׁרי ָאָדם ֹבֵּטַח ָבּֽ ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַאֽ

 (trois fois) נּו׃ ְיהָֹוה הֹוִשׁיָעה ַהֶמֶּלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ׇקְרֵאֽ

ַהַמְּלָאְך ַהֹגֵּאל ֹאִתי ִמׇכל־ָרע ְיָבֵרְך ֶאת־ַהְנָּעִרים ְוִיָקֵּרא ָבֶהם ְשִׁמי ְוֵשׁם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלֹרב ְבֶּקֶרב 
(trois fois) ֶרץ׃ ָהָאֽ

(sept fois) ְתָך ִקִוּיִתי ְיהָֹוה׃ ִליׁשּוָעֽ

 (sept fois) ְלפּוְרָקָנְך ַסָּבִרית ֲאֹדָני׃

(sept fois) ב׃ ָגּד ְגּדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיגֻד ָעֵקֽ

ָכְּך ַאְצִליַח ִבְּדָרַכי ְכּמֹו ֶשָׁעָשׂה ְיהֹוֻשַׁע ְבָּעְברֹו ַהַיְּרֵדּן ִעם ִיְשָׂרֵאל ַבִּמְּלָחָמה ִעם ַהְכַּנֲעִני ְוָשׁב ְבָּשׁלֹום ְלַאְרצֹו.

2. Prière de Rabbi Yéhouda Hé’hassid

Nous avons reçu de Rabbi Yéhouda Hé’hassid que celui qui récite chaque jour les 3 versets suivants à 
l’endroit et à l’envers, sera préservé de tout malheur. (De notre Maitre le ‘Hida dans l’ouvrage Yossef 
Besséder, Siman 8)

ַאָתּה  ֵסֶתר ִלי ִמַצּר ִתְּצֵּרִני ָרֵנּי ַפֵלּט ְתּסֹוְבֵבִני ֶסָלה׃

ֶסָלה ְתּסֹוְבֵבִני ַפֵלּט ָרֵנּי ִתְּצֵּרִני ִמַצּר ִלי ֵסֶתר ַאָתּה.



יֹהָוה ֲעֵדי־ַעד ִכּי ְבָּיּה ְיֹהָוה צּור עֹוָלִמים׃ ִבְּטחּו בַֽ

עֹוָלִמים צּור ְיֹהָוה ְבָּיּה ִכּי ַעד ֲעֵדי ַביֹהָוה ִבְּטחּו

ֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵתּן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָשּֽׁלֹום׃ יְֽ

ֹהָוה. ֹהָוה ִיֵתּן ְלַעּמֹו ֹעז יְֽ ַבָשּׁלֹום ַעּמֹו ֶאת ְיָבֵרְך יְֽ

3. Récit des 42 voyages des Bné Israël dans le désert 

Cette Ségoula est rapportée par le Mékoubal Rabbi Chimchone d’Ostropoli

ב  ן׃ ַוִיְּכֹתּ֨ ְוַאֲהֹרֽ ה  ְבַּיד־ֹמֶשׁ֖ ְלִצְבֹאָת֑ם  ִים  ִמְצַר֖ ֶרץ  ֵמֶא֥ ָיְצ֛אּו  ר  ֲאֶשׁ֥ ל  ְבֵנֽי־ִיְשָׂרֵא֗ ַמְסֵע֣י  ֶלּה  ֵא֜
ַרְעְמֵסס֙  ם׃ ַוִיְּס֤עּו ֵמֽ ם ְלמֹוָצֵאיֶהֽ ֶלּה ַמְסֵעיֶה֖ י ְיהָֹו֑ה ְוֵא֥ ם ַעל־ִפּ֣ ה ֶאת־מֹוָצֵאיֶה֛ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ֹמֶשׁ֜
ְבֵנֽי־ִיְשָׂרֵאל֙  ָיְצ֤אּו  ַסח  ַהֶפּ֗ ׇמֳּחַר֣ת  ִמֽ ָהִראׁ֑שֹון  ֶדׁש  ַלֹח֣ ֖יֹום  ר  ָעָשׂ֛ ה  ַבֲּחִמָשּׁ֥ ִראׁ֔שֹון  ָהֽ ֶדׁש  ַבֹּח֣
ׇכּל־ְבּ֑כֹור  ם  ָבֶּה֖ ְיהָֹו֛ה  ה  ִהָכּ֧ ר  ֲאֶשׁ֨ ֵאת֩  ים  ְמַקְבִּר֗ ִים׃ ּוִמְצַרִ֣ים  ׇכּל־ִמְצָרֽ ְלֵעיֵנ֖י  ה  ָרָמ֔ ְבָּי֣ד 
ת  ת׃ ַוִיְּס֖עּו ִמֻסֹּכּ֑ ַֽיֲּח֖נּו ְבֻּסֹכּֽ ל ֵמַרְעְמֵס֑ס ַוֽ ים׃ ַוִיְּס֥עּו ְבֵנֽי־ִיְשָׂרֵא֖ ה ְיהָֹו֖ה ְשָׁפִטֽ ם ָעָשׂ֥ ּוֵבאֹ֣לֵהיֶה֔
ַעל  ר ַעל־ְפֵּנ֖י ַבּ֣ ת ֲאֶשׁ֥ י ַהִחיֹר֔ ם ַוָיׇּ֙שׁב֙ ַעל־ִפּ֣ ֵאָת֔ ר׃ַוִיְּסעּו֙ ֵמֽ ה ַהִמְּדָבּֽ ר ִבְּקֵצ֥ ם ֲאֶשׁ֖ ַוַיֲּח֣נּו ְבֵאָת֔
ֶרְך  ֶדּ֣ ְל֜כּו  ַוֵיּ֨ ָרה  ַהִמְּדָבּ֑ ַעְב֥רּו ְבתֹוְך־ַהָיּ֖ם  ַוַיּֽ ת  ִחיֹר֔ ַהֽ ִמְפֵּנ֣י  ל׃ ַוִיְּסעּו֙  ִמְגֹדּֽ ִלְפֵנ֥י  ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ְצ֑פֹון 
ים  ְשֵׁתּ֣ ם  ּ֠וְבֵאיִל֠ ֵאיִלָ֑מה  אּו  ַוָיֹּב֖ ה  ִמָמָּר֔ ה׃ ַוִיְּסעּו֙  ְבָּמָרֽ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ם  ֵאָת֔ ר  ְבִּמְדַבּ֣ ָיִמים֙  ְשֹׁ֤לֶשׁת 
ַוִיְּס֖עּו  ַעל־ַים־ֽסּוף:  ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ֵמֵאיִל֑ם  ׁם׃ ַוִיְּס֖עּו  ַוַיֲּחנּו־ָשֽ ים  ְתָּמִר֖ ים  ְוִשְׁבִע֥ ַמִ֛ים  ֵעיֹנ֥ת  ה  ֶעְשֵׂר֞
ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ה  ִמׇדְּפָק֑ ה׃ ַוִיְּס֖עּו  ְבׇּדְפָקֽ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ין  ִמִמְּדַבּר־ִס֑ ין׃ ַוִיְּס֖עּו  ְבִּמְדַבּר־ִסֽ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ִמַיּם־֑סּוף 
ם  ם ַמִ֛ים ָלָע֖ם ִלְשּֽׁתֹות׃ ַוִיְּס֖עּו ֵמְרִפיִד֑ ָיה ָשׁ֥ ם ְולֹא־ָה֨ ִבְּרִפיִד֔ ַֽיֲּחנּו֙  ְבָּאֽלּוׁש׃ ַוִיְּס֖עּו ֵמָא֑לּוׁש ַוֽ
ַתֲּאָו֑ה  ַהֽ ת  ִמִקְּבֹר֣ ַתֲּאָוֽה׃ ַוִיְּס֖עּו  ַהֽ ת  ְבִּקְבֹר֥ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ִסיָנ֑י  ר  ִמִמְּדַבּ֣ ִסיָנֽי׃ ַוִיְּס֖עּו  ר  ְבִּמְדַבּ֥ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ
ֶרץ׃ ַוִיְּס֖עּו  ָפּֽ ן  ְבִּרֹמּ֥ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ֵמִרְתָמ֑ה  ה׃ ַוִיְּס֖עּו  ְבִּרְתָמֽ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ת  ֵמֲחֵצֹר֑ ת׃ ַוִיְּס֖עּו  ַבֲּחֵצֹרֽ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ
ָתה׃ ַוִיְּס֖עּו  ַֽיֲּח֖נּו ִבְּקֵהָלֽ ה ַוֽ ה׃ ַוִיְּס֖עּו ֵמִרָסּ֑ ַֽיֲּח֖נּו ְבִּרָסּֽ ַֽיֲּח֖נּו ְבִּלְבָנֽה׃ ַוִיְּס֖עּו ִמִלְּבָנ֑ה ַוֽ ֶרץ ַוֽ ן ָפּ֑ ֵמִרֹמּ֣
ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ֵמֲחָרָד֑ה  ה׃ ַוִיְּס֖עּו  ַבֲּחָרָדֽ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ֶפר  ַהר־ָשׁ֑ ֵמֽ ֶׁפר׃ ַוִיְּס֖עּו  ְבַּהר־ָשֽ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ִמְקֵּהָלָ֑תה 
ַרח  ִמָתּ֑ ַרח׃ ַוִיְּס֖עּו  ְבָּתֽ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ַחת  ִמָתּ֑ ַחת׃ ַוִיְּס֖עּו  ְבָּתֽ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ִמַמְּקֵהֹ֑לת  ְבַּמְקֵהֹֽלת׃ ַוִיְּס֖עּו 
ְבֹּמֵסֽרֹות׃ ַוִיְּס֖עּו  ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ַחְשֹׁמָנ֑ה  ֵמֽ ְבַּחְשֹׁמָנֽה׃ ַוִיְּס֖עּו  ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ ה  ִמִמְּתָק֑ ה׃ ַוִיְּס֖עּו  ְבִּמְתָקֽ ַֽיֲּח֖נּו  ַוֽ
ַֽיֲּח֖נּו  ר ַהִגְּדָגּ֑ד ַוֽ ד׃ ַוִיְּס֖עּו ֵמֹח֣ ר ַהִגְּדָגּֽ ַֽיֲּח֖נּו ְבֹּח֥ ן ַוֽ ן׃ ַוִיְּס֖עּו ִמְבֵּנ֣י ַיֲעָק֑ ַֽיֲּח֖נּו ִבְּבֵנ֥י ַיֲעָקֽ ִמֹמֵּס֑רֹות ַוֽ
ֶבר׃ ַוִיְּס֖עּו ֵמֶעְצֹי֣ן  ַֽיֲּח֖נּו ְבֶּעְצֹי֥ן ָגּֽ ַעְבֹרָנ֑ה ַוֽ ַֽיֲּח֖נּו ְבַּעְבֹרָנֽה׃ ַוִיְּס֖עּו ֵמֽ ָתה׃ ַוִיְּס֖עּו ִמׇיְּטָבָ֑תה ַוֽ ְבׇּיְטָבֽ
ֶרץ ֱאֽדֹום׃ ַוַיַּ֩על֩  ה ֶא֥ ר ִבְּקֵצ֖ ר ָהָה֔ ַֽיֲּחנּו֙ ְבֹּה֣ ׁש׃ ַוִיְּס֖עּו ִמָקֵּדׁ֑ש ַוֽ וא ָקֵדֽ ן ִה֥ ָגֶּ֑בר ַוַיֲּח֥נּו ְבִמְדַבּר־ִצ֖
ְבֵּנֽי־ִיְשָׂרֵאל֙  ים ְלֵצ֤את  ַאְרָבִּע֗ ָהֽ ִבְּשַׁנ֣ת  ם  ָשׁ֑ ַוָיׇּ֣מת  י ְיהָֹו֖ה  ר ָהָה֛ר ַעל־ִפּ֥ ן ֶאל־ֹה֥ ַהֹכֵּה֜ ן  ַאֲהֹר֨
ת ָשָׁנ֑ה ְבֹּמ֖תֹו  ים ּוְמַא֖ ן ֶבּן־ָשֹׁ֧לׁש ְוֶעְשִׂר֛ ֶדׁש׃ ְוַאֲהֹר֔ ד ַלֹחֽ י ְבֶּאָח֥ ֶדׁש ַהֲחִמיִשׁ֖ ִים ַבֹּח֥ ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצַר֔

ר: ָהָהֽ ר  ְבֹּה֥



4. Ana Békoa’h

ָאָּנא ְּבֹכַח ְּגֻדַּלת ְיִמיֶנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה: 

ַקֵּבל ִרַּנת ַעֶּמָך ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא:

ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוֶדָך ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם:

ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך ָּתִמיד ָּגְמֵלם:

ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך: 

ָיִחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמָך ְּפֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך: 

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות:

5. Bénédiction de Acher Yatsar

Rabbi Moché ben Makhir affirme que celui qui récite la bénédiction de Acher Yatsar avec une grande 
ferveur, et mot à mot, ne tombera jamais malade.

ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְבָּחְכָמה, ּוָבָרא  ינּו ֶמֽ ָבּרּוְך ַאָתּה ְיהָֹוה, ֱאֹלֵהֽ
בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים, ָגּלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵסּא ְכבֹוֶדָך, ֶשִׁאם ִיָסֵּתם 
ֶאָחת.  ָשָׁעה  ַאִפּלּו  ְלִהְתַקֵיּם  ֶאְפָשׁר  ֵאי  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ִיָפֵּתח  ִאם  אֹו  ֵמֶהם,  ֶאָחד 

ָבּרּוְך ַאָתּה ְיהָֹוה, רֹוֵפא ָכל־ָבָּשׂר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות:

6. Séder du Pitoum Hakétorèt

ר׃ ַצו ֶאת־ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ֶאת־קְׇרָבִּני ַלְחִמי ְלִאַשּׁי  ַוְיַדֵבּר ְיֹהָוה ֶאל־ֹמֶשׁה ֵלּאֹמֽ
ַתְּקִריבּו ַליֹהָוה  ִאֶשּׁה ֲאֶשׁר  ְוָאַמְרָתּ ָלֶהם ֶזה הָֽ ִתְּשְׁמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְבּמֹוֲעֽדֹו׃  יֹחִחי  ֵריַח נִֽ
ְוֵאת  ַבבֶֹּקר  ַתֲּעֶשׂה  ֶאָחד  ֶאת־ַהֶכֶּבׂש  יד׃  ָתמִֽ ֹעָלה  ַלּיֹום  ְשַׁנִים  ְתִמיִמם  י־ָשָׁנה  ְבּנֵֽ ְכָּבִשׂים 
ָכִּתית  ְבֶּשֶׁמן  ְבּלּוָלה  ַוֲעִשׂיִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ְלִמְנָחה  ִים׃  ַעְרָבּֽ ֵבּין הָֽ ַתֲּעֶשׂה  ַהֶכֶּבׂש ַהֵשִּׁני 
ה׃ ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין  יֹהוָֽ ין׃ ֹעַלת ָתִּמיד ָהֲעֻשָׂיה ְבַּהר ִסיַני ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶשּׁה לַֽ ְרִביִעת ַההִֽ
ַעְרָבִּים  הָֽ ֵבּין  ַתֲּעֶשׂה  ַהֵשִּׁני  ַהֶכֶּבׂש  ְוֵאת  ה׃  ַליֹהוָֽ ֵשָׁכר  ֶנֶסְך  ַהֵסְּך  ַבּקֶֹּדׁש  ָהֶאָחד  ַלֶכֶּבׂש 

ה׃  ַליֹהוָֽ ִניֹחַח  ֵריַח  ַתֲּעֶשׂה ִאֵשּׁה  ְכִּמְנַחת ַהבֶֹּקר ּוְכִנְסּכֹו 



ינּו ְלָפֶנֽיָך ֶאת ְקֽטֶֹרת ַהַּסִּמים, ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָדׁש  ירּו ֲאבֹוֵתֽ ינּו, ֶׁשִהְקִטֽ ַאָּתה הּוא ְיהָֹוה ֱאֹלֵהֽ
יָת אֹוָתם ַעל־ַיד ֹמֶשׁה ְנִביָאְך, ַּכָּכתּוב ְּבֽתֹוָרָתְך:  ַקָּים, ַּכֲאֶׁשר ִצִּוֽ

ַויֹּאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־ֹמֶשׁה ַקח־ְלָך ַסִמּים ָנָטף | ּוְשֵׁחֶלת ְוֶחְלְבָּנה ַסִמּים ּוְלֹבָנה ַזָכּה ַבּד ְבַּבד 
ַׁחְקָתּ ִמֶמָּנּה ָהֵדק  ֶדׁש׃ ְושָֽ ה׃ ְוָעִשׂיָת ֹאָתּה ְקֹטֶרת ֹרַקח ַמֲעֵשׂה רֹוֵקַח ְמֻמָלּח ָטהֹור ֹקֽ ִיְהיֶֽ
ם׃  ְוָנַתָתּה ִמֶמָּנּה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְבֹּאֶהל מֹוֵעד ֲאֶשׁר ִאָוֵּעד ְלָך ָשָׁמּה ֹקֶדׁש קׇָדִשׁים ִתְּהֶיה ָלכֶֽ
ָנּה:  ַיְקִטירֶֽ ֶאת־ַהֵנֹּרת  ְבֵּהיִטיבֹו  ַבּבֶֹּקר  ַבּבֶֹּקר  ַסִמּים  ְקֹטֶרת  ַאֲהֹרן  ָעָליו  ְוִהְקִטיר  ֱאַמר  ְונֶֽ

ם:  ְיֹהָוה ְלֹדֹרֵתיכֶֽ ִלְפֵני  ָתִּמיד  ַיְקִטיֶרָנּה ְקֹטֶרת  ֵבּין ָהַעְרַבִּים  ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהֹרן ֶאת־ַהֵנֹּרת 

ָּתנּו ַרָּבָנן: ִּפּטּום ַהְּקֽטֶֹרת ֵּכיַצד? ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה. ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים 
ָמִנים  ּוְׁשֹלָׁשה  ָּבֶעֶרב.  ֲחִציתֹו  ּוַמֽ ַּבּֽבֶֹקר  ֲחִציתֹו  ַמֽ ְּבָכל־יֹום,  ָמֶנה  ַהַחָּמה,  ְימֹות  ְּכִמְנַין  ֲחִמָּׁשה  ַוֽ
ֶׁשת  ֲחִזיָרן ְלַמְכֶּתֽ ְיֵתִרים, ֶׁשֵּמֶהם ַמְכִניס ֹּכֵהן ָּגדֹול, ְונֹוֵטל ֵמֶהם ְמלֹא ָחְפָניו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ּוַמֽ
ּלּו ֵהן:  ֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים, ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ַדָּקה ִמן ַהַּדָּקה. ְוַאַחד־ָעָׂשר ַסָּמִנים ָהיּו ָבּה, ְוֵאֽ ְּבֶעֽ

ֶרן )ג( ְוַהֶחְלְּבָנה )ד( ְוַהְּלבֹוָנה, ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה. )ה( מֹור, )ו( ּוְקִציָעה  )א( ַהֳּצִרי )ב( ְוַהִּצּֽפֹ
)ז( ְוִׁשּֽבֶֹלת ֵנְרְּד )ח( ְוַכְרֹּכם, ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמֶנה )ט( ֹקְׁשְט ְׁשֵנים ָעָׂשר, )י( ִקּלּוָפה 
ְׁשֹלָׁשה, )יא( ִקָּנמֹון ִּתְׁשָעה, ּבֹוִרית־ַּכְרִׁשיָנה ִּתְׁשָעה ַקִּבין. ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלת ְוַקִּבין ְּתָלָתא. 
ַלח ְסדֹוִמית, ֽרֹוַבע. ַמֲעֶלה ָעָׁשן, ָּכל־ֶׁשהּוא,  ְוִאם לֹא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין, ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִּתיק. ֶמֽ
ִרִּבי ָנָתן ַהַּבְבִלי אֹוֵמר: ַאף ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל־ֶׁשִהיא, ִאם ָנַתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה, ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל־

ַסְמָמֶנֽיָה, ַחָּייב ִמיָתה: 

ֲעֵצי ַהְּקָטף. ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה, ְלָמה  ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן־ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׁשָרף, ַהּנֹוֵטף ֵמֽ
ְּכֵדי  ָבא?  הּוא  ְלָמה  ַקְפִריִסין,  ֵיין  ָנָאה.  ֶׁשְּתֵהא  ְּכֵדי  ֶרן,  ֶאת־ַהִּצּֽפֹ ָּבּה  ְלַׁשּפֹות  ְּכֵדי  ָאה?  ָבֽ ִהיא 
ִים  ִים ָיִפין ָלּה? ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלֽ ֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלֽ ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת־ַהִּצּֽפֹ

ַּבִּמְקָּדׁש, ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד: 

ַּתְנָיא ִרִּבי ָנָתן אֹוֵמר: ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק, אֹוֵמר: ָהֵדק ֵהיֵטב, ֵהיֵטב ָהֵדק. ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹול ָיֶפה ַלְּבָׂשִמים. 
ְענּו. ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה: ֶזה ַהְּכָלל, ִאם ְּכִמָּדָתּה,  יַע, לֹא ָׁשַמֽ ֲחָצִאין, ְּכֵׁשָרה. ְלָׁשִליׁש ּוְלָרִבֽ ִּפְּטָמּה ַלֽ

ֲחָצִאין. ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל־ַסְמָמֶנֽיָה, ַחָּייב ִמיָתה:  ְּכֵׁשָרה ַלֽ

ֲחָצִאין. ְועֹוד ָּתֵני ַבר־ ִים ַלֽ ָאה ֶׁשל ִׁשיַרֽ ְיָתה ָבֽ ָּתֵני ַבר־ַקָּפָרא: ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה, ָהֽ
ְרִבין  ָּמה ֵאין ְמָעֽ ֲעֹמד ִמְּפֵני ֵריָחּה. ְוָלֽ ַקָּפָרא: ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה ָקְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש, ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֽ
ה: ְיהָֹו֣ה  יהָֹוֽ ַלֽ ה  ּנּו ִאֶּׁש֖ ירּו ִמֶּמ֛ א־ַתְקִט֧ ֹֽ ׁש ל ְוָכל־ְּדַב֔ י ָכל־ְׂשֹא֙ר  ִּכ֤ ְמָרה:  ָאֽ ָּבּה ְּדַבׁש, ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה 
יָעה  ְך׃ ְיהָֹו֥ה הֹוִשׁ֑ ָבּֽ ַח  ֹבֵּט֥ ם  ָד֗ ָא֝ י  ְשֵׁר֥ ַאֽ ָלה׃ ְיהָֹו֥ה ְצָב֑אֹות  ֶסֽ ב  ַיֲֽעֹק֣ י  נּו ֱאֹלֵה֖ ב־ָל֨ נּו ִמְשָׂגּֽ ִעָמּ֑ ְצָב֣אֹות 
ת: ים ַקְדֹמִנֹיּֽ ם ּוְכָשִׁנ֖ י עֹוָל֔ ִם ִכּיֵמ֣ ה ִויֽרּוָשָׁל֑ ת ְיהּוָד֖ יהָֹו֔ה ִמְנַח֥ ְרָב֙ה ַלֽ נּו: ְוָעֽ ֶלְך ַיֲעֵנ֥נּו ְביֹום־ׇקְרֵאֽ ֶמּ֗ ַה֝



7. 100 bénédictions

Il faut veiller à réciter 100 bénédictions (avec ferveur) au minimum chaque jour.

8. Garder sa langue 

Faire attention à ne prononcer aucune parole de médisance.

9. Lecture du Chéma’ 

 « Tout celui qui récite le Chéma’, les démons/anges malfaisants s’écartent de lui. »

10. La Tsédaka 

Donner la Tsédaka sauve de la mort !




