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ORDRE DES PRIERES DE ROCH HACHANA 

 EN CONFINEMENT  

RÉFÉRENCE DES PAGES SELON LE SIDOUR « PATAH ELIYAHOU » 
 

 

 

Vendredi 18 septembre 2020 (Min’ha veille de Roch Hachana) 
Min’ha habituelle comme toutes les veilles de Chabbath  

 
 
Vendredi 18 septembre 2020 (‘Arvit) 

1. Mizmor Lédavid (p.163) ) puis Kol Israel ---> Léhitpaèr (p. 244) suivi de “Amar Rabbi 
El’azar…” (p. 165) 

2. Pages 166 à 168 (Lékha Dodi, Mizmor Chir Léyom Hachabbath, Ado-naï Malakh) 
3. Psaume 81 de Roch Hachana “Lamnatséa‟h „Al Haguitit Léasssaf… » (Annexe page 3) 
4. Réciter le Piyout « A’hot Kétana » (Annexe page 3) 
5. Poursuivre comme la prière du vendredi soir (p.169 ---> p.173). Après “Véchamérou” on 

récite le passage « Ouvyom Sim‟hatkhèm…. » (Annexe page 4) 
6. „Amida de Roch Hachana (Annexe page 5) 
7. Ps. 23 “Mizmor Lédavid” (p.180)  
8. Ps. 150 (p.49) 
9. Ps. 24 « Lédavid Mizmor… » de la Parnassa (p. 96)  
10. “’Alénou Lechabéa’h” (p.181) 

 
 

Samedi 19 septembre 2020 (Cha’harit + Moussaf) : 
1. De  Hodou (p.37) à Hallélouyah (p-41) 

2. Avant Ado-naï Mélekh, rajouter la phrase ה' הוא ָהֱאלִהים. ה' הוא ָהֱאלִהים (2 fois)  

3. Après “Yochev Besseter” (p.194), réciter le Psaume 81 de Roch Hachana “Lamnatséa‟h „Al 
Haguitit Léasssaf…“ (Annexe page 3) et poursuivre jusqu‟à Yichtaba’h (p.211). 

4. Intercaler le Ps. 130 “Chir Hama‟alot“ après Yichtaba’h puis poursuivre en page 212 jusqu‟à 
Gaal Israel (p.220) 

5. „Amida de Roch Hachana (Annexe page 5) 
6. Après la „Amida, réciter Avinou Malkénou (p.71) pour ceux qui ont l‟habitude de le réciter le 

Chabbath, mais en sautant les lignes précédées d‟un 2. 
7. Réciter les Piyoutim du 1er jour de Roch Hachana (Annexe page 15)  
8. Lecture de la Torah : 

Beréchit 21, 1-34 
Maftir : Bamidbar 29, 1-6 
Haftara : Chemouel I 1, 1-28 ; 2, 1-10 

9. Achré (p.233) jusqu‟à p.236 
10. Moussaf de Roch Hachana  (Annexe page 9)  
11. Fin de la prière comme Chabbath (p.244 --->248) 

Avant Barékhou, réciter le Ps. 24 « Lédavid Mizmor… » de la Parnassa (p. 96)  

 
 
Samedi 19 septembre 2020 (Min’ha ) : 

1. Min’ha de Chabbath habituelle (p. 252)  
2. Lecture de la Torah : 1ère montée de la Paracha « Haazinou ». 

3. „Amida de Roch Hachana (Annexe page 5) 
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4. Après la „Amida, réciter Avinou Malkénou (p.71) pour ceux qui ont l‟habitude de le 
réciter le Chabbath, mais en sautant les lignes précédées d‟un 2. 

5. « Tsidkatekha » (p. 266). 
6. Psaume 81 de Roch Hachana “Lamnatséa‟h „Al Haguitit Léasssaf… » (Annexe 

page 3) puis “’Alénou Lechabéa’h” (p.268) 
 
 

Samedi 19 septembre 2020 (‘Arvit) : 
1. Psaume 81 de Roch Hachana “Lamnatséa‟h „Al Haguitit Léasssaf… » (Annexe page 3) 
2. Réciter le Piyout « „Hon Ta‟hon » (Annexe page 4) 
3. Poursuivre comme la prière du vendredi soir (p.169 ---> p.173). Après “Hachkivénou” on 

récite le passage « Ouvyom Sim‟hatkhèm…. » (Annexe page 4) 
4. „Amida de Roch Hachana (Annexe page 5) 
5. Ps. 150 (p.49) 
6. Ps. 24 « Lédavid Mizmor… » de la Parnassa (p. 96)  
7. “’Alénou Lechabéa’h” (p.181) 

 
 

Dimanche 20 septembre 2020 (Cha’harit + Moussaf) : 
1. De  Hodou (p.37) à Hallélouyah (p-41) 

2. Avant Ado-naï Mélekh, rajouter la phrase ה' הוא ָהֱאלִהים. ה' הוא ָהֱאלִהים (2 fois)  

3. Après “Yochev Besseter” (p.194), réciter le Psaume 81 de Roch Hachana “Lamnatséa‟h „Al 
Haguitit Léasssaf…“  (Annexe page 3) et poursuivre jusqu‟à Yichtaba‟h (p.211). 

4. Intercaler le Ps. 130 “Chir Hama‟alot“ après Yichtaba‟h puis poursuivre en page 212 jusqu‟à 
Gaal Israel (p.220). Sauter le paragraphe Lael Acher Chavat (p.214). 

5. „Amida de Roch Hachana (Annexe page 5) 
6. Après la „Amida, réciter Avinou Malkénou (p.71) 
7. Réciter les Piyoutim du 2ème jour de Roch Hachana (Annexe page 17) 
8. Lecture de la Torah : 

Beréchit 22, 1-24  
Maftir : Bamidbar 29, 1-6 
Haftara : Jérémie 31, 1-19  

12. Cérémonie du Chofar (en cas de Minyan) (p.19) 
Attention ! Les hommes même sans Minyan sont tenus d’écouter le Chofar. 

9. Achré (p.233) jusqu‟à page 236. 
10. Moussaf de Roch Hachana  (Annexe page 9)  
11. Fin de la prière comme Chabbath (p.244 --->248) 

Avant Barékhou, réciter le Ps. 24 « Lédavid Mizmor… » de la Parnassa (p. 96)  
 
 

Dimanche 20 septembre 2020 (Min’ha) : 
1. Min’ha de Chabbath habituelle (p. 252) 
2. „Amida de Roch Hachana (Annexe page 5) 
3. Après la „Amida, réciter Avinou Malkénou (p.71) 
4. Psaume 81 de Roch Hachana “Lamnatséa‟h „Al Haguitit Léasssaf… » (Annexe page 

3) puis “‟Alénou Lechabéa‟h” (p.268) 
 

Dimanche 20 septembre 2020 (Tachlikh) : 
Après Min‟ha, on se rend devant un lac, une rivière ou un point d‟eau pour réciter le 
Tachlikh. (Annexe p. 22) 

 

Dimanche 20 septembre 2020 (‘Arvit Motsaé Roch Hachana) : 
1. „Arvit de la semaine (p.134) 
2. Ne pas oublier Hamélekh Hakadoch, les passages spécifiques aux 10 jours de 

Pénitence et Ata ‘Honantanou dans la „Amida. 
3.  Havdala sur le vin uniquement. 
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Annexes  

 
Psaume 81  

. ַהְרִנינו ֵלאֹלִהים עוֵזנו ָהִריעו ֵלאֹלֵהי ַיֲעקֹב ב .ַלְמַנֵצַח ַעל ַהִגִתית ְלָאָסף א

ִתְקעו ַבחֶֹדׁש ׁשָפר ַבֵךֶסה ְלים  ד .ְשאו ִזְמָרה וְתנו תֹף ִךםר ָנִעים ִעם ָנֶבל ג

ֵעדות ִביהֵסף ָשמ  ו .ְשָרֵאל הוא ִמְׁשָפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעקֹבִךי חֹק ְליִ  ה .ַחֵגנו

ֲהִסירִתי ִמֵמֶבל ִׁשְכמ ַךָפיו  ז .ְצָרִים ְשַפת ֹלא ָיַדְעִתי ֶאְׁשָמעְבֵצאת ַעל ֶאֶרץ ִמ 

ַבָצָרה ָקָראָת ָוֲאַחְכֶציָ ֶאֶעְנָך ְבֵסֶתר ַרַעם ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי  ח. ֲעבְֹרָנהִמדוד ַת 

ֹלא ִיְהֶיה ְבָך  י. ְׁשַמע ַעִלי ְוָאִעיָדה ָבְך ִיְשָרֵאל ִאם ִתְׁשַמע ִלי ט. ְמִריָבה ֶסָלה

ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ַהַלַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  יא. ֵאל ָזר ְוֹלא ִתְׁשַתֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר

. ְוֹלא ָׁשַמע ַעִלי ְלקִלי ְוִיְשָרֵאל ֹלא ָאָבה ִלי יב. ַהְרֶחב ִפיָך ַוֲאַמְלֵאהו

לו ַעִלי ׁשֵֹמַע ִלי ִיְשָרֵאל  יד . ָוֲאַׁשְכֵחהו ִבְׁשִרירות ִלָבם ֵיְלכו ְבמֲעצֵתיֶהם יג

ְמַשְנֵאי  טז. ִךְמַעט אְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל ָצֵריֶהם ָאִׁשיב ָיִדי טו. ִבְדָרַכי ְיַהֵככו

ַוַטֲאִכיֵלהו ֵמֵחֶלב ִחָחה וִמצור ְדַבׁש  יז. ְיהָוה ְיַכֲחׁשו ל ִויִהי ִעָתם ְלעָלם
 .ַאְשִביֶעָך

 

Piyout « A’hot Kétana » 
(chanté le 1er soir de Roch Hachana) 

 
 .ְתִהכֶתיה ,עְרָכה ְועָנה .ְתִפכֶתיָה  ,ָאחת ְקַטָםה

 ְוִקְללֶתיָה  ,ִתְכֶלה ָׁשָנה       .ְלַמֲחלֶתיָה  ,ֵאל ָנא ְרָפא ָנא 
 

 .ִךי ְלָך ָנֶאה ,ְוִׁשיר ְוִהכוִלים. ְלָך ִתְקָרֶאה ,ִמִכים ְבנַֹעם

 .ִתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֶתיָה  .ַנֲחלֶתיָה  ,ָזִרים אְכִלים. ֵעיְנָך ְוִתְרֶאה ,ַעד ָמה ַתְעִלים 
 
 

  .ְבאְמִרים ָערו ,ְׁשפְֹך ֲחרְנָךו. ֲאָרית ָזרו ,ֶאת צֹאְנָך ְרֵעה

 .ִתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֶתיָה    .עְללֶתיָה  ,ֹלא ִהְׁשִאירו. ָפְרצו ְוָארו ,ְוַכַםת ְיִמיְנָך

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%98%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%96
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  .ֺעָכה ִתְׁשבֹר ,וִמֵבית ֶךֶלא. ִבְתָך ִמבר ,ַתֲעֶלה ָמַתי

 .ִתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֶתיָה  . ְמַכלֶתיָה  ,ְלָהֵתם ְוַכֵכה .רְבֵצאְתָך ְךִגב ,ְוַתְפִליא ֶפֶלא
 

 .וָבְזזו ִאיׁש ל ,ְוטוָבה ָשְבעו .ַהגי ֺךכ ,ָקְבעו ֵחיָלה

 .ִתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֶתיָה    .ַמְעְגלֶתיָה  ,ִמְלָך ָנעו .וְבָכל זֹאת ֹלא ,ְוִלָבה ָקְרעו
 

 .דָדה ְוַתֲעִביר ,ַלְחפֹץ ִקְרַבת .ְוֶחְׁשָקה ַתְגִביר ,ָׁשַבת ְזִמיָרה

 .ִתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֶתיָה          ְךלולֶתיָה  ,ְלַבֵקׁש ַאֲהַבת .ַנְפָׁשה ְוָתִסיר ,ִמֵכב ַדֲאַבת 
 

 .ִמדד ֶחְפָצה ,ַרב ִנְזַנַחת .ִלְנֵוה ִרְבָצה ,ְבַנַחת ְנֵחָה 

 .ְוִקְללֶתיָה  ִתְכֶלה ָׁשָנה  ַאְׁשְךלֶתיָה  ,ֹלא ִהְבִׁשילו .ָעְלָתה ִנָצה ,ִהיא ְכפַרַחתוְ  
 

 .ְבִרית ָׁשַמר ,ְלצור הִחילו .ִךי ׁשֹד ָגַמר ,ְוִגילו ִחְזקו

 .ה וִבְרכֶתיָה ָתֵחל ָׁשנָ    , סֹכו סֹכו ְמִסכֶתיָה . ְלִצטן ְוָאַמר ,ָלֶכם ְוַתֲעלו 
 

Piyout « ‘Hon Ta’hon » 
chanté le 2ème soir de Roch Hachana (à la place de A’hot Kétana) 

 
 

ְיֵרִאים ֵעת ִיָקְראו. ַלִדין ִךי  .ִנָצִבים ,וְבַפַחד ְלָפֶניָך .ָלְך ָׁשִבים ,ַעל ָבֶניָך חן ָתחן

 .ַעל ֵךן ָבאו. ִנְכָאִבים
ִליֵרֶאיָך וְלחְׁשֵבי  .ֵעת ָתִדין ,ָהֵפר ָךַעס וְזָעִמים .ים ַהִדין ,ִתְזךר ַרֲחִמיםָזכר 
 ן.ֵהָלה יְׁשֵבי. ַעל ִמִדי ,ְׁשֶמָך

 ,וְזכר ִלי ְזכות ִאיׁש ָתם .ַתְנֵחִני ,ַעל ֵמי ְמנוחת ָהֵאל .וְפֵדִני ,ָקֵרב ִלי ְׁשַנת גֵאל
 .ִשיֵמִני ,ַךחָתםַעל ִלְבָך 

 
 

Passage lu les 2 soirs de Roch Hachana juste avant la ‘Amida 

ִשְמַחְתֶכם וְבמֲעֵדיֶכם וְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם וְתַקְעֶתם ַבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹֹלֵתיֶכם  וְבים

 .ם ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכםְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם ְוָהיו ָלֶכם ְלִזָךרן ִלְפֵני ֱאֹלֵהיכֶ 
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 ‘Amida de Roch Hachana (Arvit, Cha’harit et Min’ha) 
 

 ֲאדָֹני, ְשָפַתי ִתְפַתח. וִפי ַיִגיד ְתִהָכֶתָך:
ָברוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב. 

דל ַהִגבר ְוַהםָרא. ֵאל ֶעְלין. גֵמל ֲחָסִדים טִבים. קֶנה ַהךֹל ְוזֵכר ָהֵאל ַהגָ 
 ַחְסֵדי ָאבת. וֵמִביא גֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמ ְבַאֲהָבה:

 ֱאֹלִהים ַחִטים: ָזְכֵרנו ְלַחִטים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִטים. ָךְתֵבנו ְבֵסֶפר ַחִטים. ְלַמֲעָנְך
 :וְך ַאָתה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהםֶמֶלְך עֵזר ומִׁשיַע וָמֵגן: ָבר

 
ַאָתה ִגבר ְלעָלם ֲאדָֹני. ְמַחֶטה ֵמִתים ַאָתה. ַרב ְלהִׁשיַע. מִריד ַהַחל. ְמַכְלֵךל 

נְפִלים ְורֵפא חִלים. וַמִתיר  ַחִטים ְבֶחֶסד. ְמַחֶטה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים. סֵמְך
ֲאסוִרים. וְמַקֵטם ֱאמוָנת ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָךמָך ַבַעל ְגבורת וִמי דֶמה ָלְך. ֶמֶלְך 

 ֵמִמית וְמַחֶטה וַמְצִמיַח ְיׁשוָעה:
 ִמי ָךמָך ָאב ָהַרֲחָמן זֵכר ְיצוָריו ְבַרֲחִמים ְלַחִטים:

 ֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחית ֵמִתים: ָברוְך ַאָתה ה' , ְמַחֶטה ַהֵלִתים:וְ 
 

A Cha’harit et Min’ha, lors de la répétition de la ‘Amida, l’officiant et l’assemblée disent : 
ָך ְקֺדָשה, ְוֵכן ָךתוב ַעל ַיד ְנִביָאְך, ְוָקָרא ֶזה ֶאל ַנְקִדיָׁשְך ְוַנֲעִריָצְך, ְךֹנַעם ִשיַח סד ַשְרֵפי קֶֹדׁש, ַהְמַׁשְכִׁשים לְ 

  :ֶזה ְוָאַמר
  ָקדׁש ׀ ָקדׁש ָקדׁש ְיהָֹוה ְצָבאת ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְךבד׃

  :ְלֺעָלָתם ְמַׁשְבִחים ְואְמִרים
  ָברוְך ְךבד ְיהָֹוה ִמְלקמ׃

 :ב ֵלאמֹרוְבִדְבֵרי ָקְדָׁשְך ָךתו
 ִיְמֹלְך ְיהָֹוה ׀ ְלעָלם ֱאֹלַהִיְך ִצטן ְלדֹר ָודֹר ַהְללוָיה:

 
 ַאָתה ָקדׁש ְוִׁשְמָך ָקדׁש. וְקדִׁשים ְבכֹל ים ְיַהְכלוָך ֶסָלה:

 ְלדר ָודר ַהְמִליכו ָלֵאל ִךי הוא ְלַבד ָמרם ְוָקדׁש:
 ה' ֱאֹלֵהינו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶלָך: וְבֵכן ִיְתַקַדׁש ִׁשְמָך

 
וְבֵכן ֵתן ַפְחְדָך ה' ֱאֹלֵהינו ַעל ָךל ַמֲעֶשיָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ךֹל ָמה ֶׁשָבָראָת. ְוִייָראוָך 

ת ָךל ַהַלֲעִשים ְוִיְׁשַתֲחוו ְלָפֶניָך ֹךל ַהְברוִאים. ְוַיֲעשו ֺךָכם ֲאֺגָדה ֶאָחת, ַלֲעש
ְרצְנָך ְבֵלָבב ָׁשֵלם. ֶׁשָטַדְענו ה' ֱאֹלֵהינו ֶׁשַהָשְלָטן ְלָפֶניָך. עֹז ְבָיְדָך וְגבוָרה ִביִמיֶנָך. 

 ְוִׁשְמָך נָרא ַעל ךֹל ָמה ֶׁשָבָראָת:
 

ְתחן ֶפה וְבֵכן ֵתן ָךבד ְלַעֶלָך, ְתִהָכה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טָבה ְלדְרֶׁשיָך. וִפ 
ַלְלַיֲחִלים ָלְך. ִשְמָחה ְלַאְרָצְך. ָששן ְלִעיָרְך. וְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבָדְך. ַוֲעִריַכת ֵנר 

 ְלֶבן ִיַׁשי ְמִׁשיֶחָך, ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינו:
 

ה ָיִגילו. ְועָלָתה ִתְקֹפץ וְבֵכן ַצִדיִקים ִיְראו ְוִיְשָמחו, ִויָׁשִרים ַיֲעֹלזו. ַוֲחִסיִדים ְבִרםָ 
 ִפיָה. ְוָהִרְׁשָעה ֺךָכה ֶבָעָׁשן ִתְכֶלה. ִךי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלת ָזדן ִמן ָהָאֶרץ:

 
ְוִתְמֹלְך ַאָתה הוא ה' ֱאֹלֵהינו ְמֵהָרה ַעל ָךל ַמֲעֶשיָך. ְבַהר ִצטן ִמְׁשַךן ְךבֶדָך. 

 ִמְקָדֶׁשָך. ַךָךתוב ְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך: וִבירוָׁשַלִים ִעיר
 ִיְמֹלְך ה' ְלעָלם ֱאֹלַהִיְך ִצטן ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיה:
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ָקדׁש ַאָתה ְונָרא ְׁשֶמָך. ְוֵאין ֱאלַה ִמִבְלָעֶדיָך. ַךָךתוב: ַוִטְגַבה ה' ְצָבאת ַבִלְׁשָפט 

 ַהָקדׁש: ַהֶלֶלְךׁש ִבְצָדָקה. ָברוְך ַאָתה ה' , ְוָהֵאל ַהָקדׁש ִנְקָד 
 

ַאָתה ְבַחְרָתנו ִמךֹל ָהַעִלים ָאַהְבָת אָתנו ְוָרִציָת ָבנו. ְורַמְמָתנו ִמָךל ַהְכׁשנת. 
ַהָגדל ְוַהָקדׁש ָעֵלינו ְוִקַדְׁשָתנו ְבִמְצוֶֹתיָך. ְוֵקַרְבָתנו ַמְלֵךנו ַלֲעבָדֶתָך. ְוִׁשְמָך 

 ָקָראָת:
Lorsque Roch Hachana tombe un Motsaé Chabbath, on rajoute le paragraphe suivant : 

 ַוִתֶתן־ָלנו ה' ֱאֹלֵהינו ְבַאֲהָבה ,ַוְתַלְלֵדנו ַלֲעשת ָבֶהם ֺחֵקי ְרצֶנָך ,ַותִדיֵענו ִמְׁשְפֵטי ִצְדֶקָך
ַוַתְנִחיֵלנו ְזַמֵםי ָששן ומֲעֵדי קֶֹדׁש ְוַחֵגי  ,ֺחִקים וִמְצוֹת טִבים ,ָפִטים ְיָׁשִרים ְותרת ֱאֶמתִמְׁש 

ֵבין ְקֺדַשת ַׁשָבת ִלְקֺדַשת ים טב  .ַותִריֵׁשנו ְקֺדַשת ַׁשָבת וְכבד מֵעד ַוֲחִגיַגת ָהֶרֶגל ,ְנָדָבה
ְוִהְבַדְלָת, ְוִהְקַדְׁשָת ֶאת־ַעְלָך . ְלָת, ְוֶאת־ים ַהְשִביִעי ִמֵשֶׁשת ְיֵמי ַהַלֲעֶשה ִהְקַדְׁשָת ִהְבַד 

 .ִיְשָרֵאל ִבְקֺדָשָתְך
 

ַהַשָבת ַהֶזה. ְוֶאת  Le Chabbath on rajouteַוִתֶתן ָלנו ה' ֱאֹלֵהינו ְבַאֲהָבה ֶאת ים )
 ָךרן ַהֶזה. ֶאת ים טב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזה. ים ְתרוָעהים( ַהזִ 

(Le Chabbath on rajoute  ְבַאֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדׁש. ֵזֶכר ִליִציַאת )ִזְכרן ְתרוָעה :
 ִמְצָרִים:

 
ַמע ְוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָש 

ִזְכרֵננו ְוִזְכרן ֲאבֵתינו. ִזְכרן ְירוָׁשַלִים ִעיָרְך. ְוִזְכרן ָמִׁשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבָדְך. ְוִזְכרן 
ים ָךל ַעְלָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטָבה. ְלֵחן ְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים. ְלַחִטים טִב 

: ַהַשָבת ַהֶזה. וְבים( ַהִזָךרן ַהֶזה. ְבים Le Chabbath on rajouteוְלָׁשלם. ְבים )
טב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזה. ְלַרֵחם ב ָעֵלינו וְלהִׁשיֵענו. ָזְכֵרנו ה' ֱאֹלֵהינו ב ְלטָבה. 

ב ְלַחִטים טִבים. ִבְדַבר ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמים. חוס ְוָחֵםנו  וָפְקֵדנו ב ִלְבָרָכה. ְוהִׁשיֵענו
 ַוֲחמֹל ְוַרֵחם ָעֵלינו. ְוהִׁשיֵענו ִךי ֵאֶליָך ֵעיֵנינו. ִךי ֵאל ֶמֶלְך ַחםון ְוַרחום ָאָתה:

 
. ְוִהָםֵשא ַעל ָךל ָהָאֶרץ ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו. ְמֹלְך ַעל ָךל ָהעָלם ֺךכ ִבְכבָדְך

ִביָקָרְך. ְוהַפע ַבֲהַדר ְגאן ֺעָזְך. ַעל ךֹל יְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצְך. ְוֵיַדע ךֹל ָפעול ִךי ַאָתה 
י ְפַעְלת. ְוָיִבין ךֹל ְיצור ִךי ַאָתה ְיַצְרת. ְויֹאַמר ָךל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאפ: ה' ֱאֹלֵה 

 :ִיְשָרֵאל ָמַלְך. וַמְלכות ַבךֹל ָמָׁשָלה
 

Le Chabbath on rajoute 
 )ֵתינו. ְרֵצה ָנא ִבְמנוָחֵתנוֲאבֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי (
 

ָרָתְך, ַשְבֵענו ִמחוָבְך. ַשֵלַח ַנְפֵׁשנו ִביׁשוָעָתְך. ֶתיָך, ֵתן ֶחְלֵקנו ְבתֹוַקְדֵׁשנו ְבִמְצ 
ַטֵהר ִלֵבנו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת. ִךי ַאָתה ה' ֱאלִהים ֱאֶמת, וְדָבְרָך ַמְלֵךנו ֱאֶמת ְוַקָטם וְ 

: ַהַשָבת ְו( ִיְשָרֵאל Le Chabbathָברוְך ַאָתה ה', ֶמֶלְך ַעל ָךל ָהָאֶרץ, ְמַקֵדׁש ) .ָלַעד
 :ם ַהִזָךרוןְוי
 

ְוִלְתִפָכָתם ְׁשֵעה. ְוָהֵׁשב ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ֵביֶתָך.  ִיְשָרֵאל ְרֵצה ה' ֱאלֵהינו ְבַעְלָך
ְוִאֵשי ִיְשָרֵאל וְתִפָכָתם ְמֵהָרה ְבַאֲהָבה ְתַקֵבל ְבָרצון. וְתִהי ְלָרצון ָתִמיד ֲעבוַדת 

 :ִיְשָרֵאל ַעֶלָך
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 :ן ְבַרֲחִמיםנו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ְבׁשוְבָך ְלִצטְוַאָתה, ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים. ַתְחפץ ָבנו ְוִתְרֵצ 

 :ןְלִצט ָברוְך ַאָתה ה' , ַהַלֲחִזיר ְׁשִכיָנת
ָלם ָוֶעד. צוֵרנו צור ֵתינו ְלעִדים ֲאַנְחנו ָלְך ֶׁשַאָתה הוא ה' ֱאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבמ

ֶדה ְלָך וְנַסֵפר ְתִהָכֶתָך. ַעל ַחֵטינו נְלדֹר ָוֹדר וא. ַחֵטינו וָמֵגן ִיְׁשֵענו ַאָתה ה
ם ִעָלנו ְוַעל ת ָלְך. ְוַעל ִנֶמיָך ֶׁשְבָכל יֵתינו ַהְפקודַהְלסוִרים ְבָיֶדָך. ְוַעל ִנְׁשמ

י לא ָכלו ַרֲחֶמיָך. ב ךִ ֶתיָך ֶׁשְבָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהחבֶתיָך ְוטִנְפְלא
 : ָלם ִקִוינו ָלְךַהְמַרֵחם ִךי לא ַתלו ֲחָסֶדיָך ִךי ֵמע

 
Lorsque l’officiant récite le passage de Modim, l’assemblée dit : 

ֵרנו יֵצר ְבֵראִׁשית. ְבָרכת מִדים ֲאַנְחנו ָלְך ֶׁשַאָתה הוא ה' ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו ֱאֹלֵהי ָךל ָבָשר. יְצ 
ֺכטֵתנו ְלַחְצרת ָקְדְׁשָך. ְוהָדאת ְלִׁשְמָך ַהָגדל ְוַהָקדׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתנו ְוִקַטְמָתנו. ֵךן ְתַחֵטנו וְתָחֶםםו. ְוֶתֱאסֹף גַ 

 : ֵלָבב ָׁשֵלם. ַעל ֶׁשֲאַנְחנו מִדים ָלְך. ָברוְך ֵאל ַההָדאתִלְׁשמֹר ֺחֶקיָך ְוַלֲעשת ְרצְנָך. וְלָעְבְדָך ְב 
 

ָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִטים ָמם ְוִיְתַנֵשא ָתִמיד ִׁשְמָך ַמְלֵךנו ְלעְוַעל ֺךָכם ִיְתָבַרְך ְוִיְתר
 :דוָך ֶמָלהי
 

 :ִבים ָךל ְבֵני ְבִריֶתָךב ְלַחִטים טוְכת
ב. ָהֵאל ְיׁשוָעֵתנו ְוֶעְזָרֵתנו ָלם ִךי טל ֶבֱאֶמת ְלעְללו ִויָבְרכו ֶאת ִׁשְמָך ַהָגדִויַה 

 : ֶסָלה ָהֵאל ַהחב: ָברוְך ַאָתה ה', ַהחב ִׁשְמָך וְלָך ָנֶאה ְלהדת
 

En l'absence de Cohanim, l’officiant dit :  
ינו, ָבְרֵכנו ַבְבָרָכה ַהְמֺׁשֶכֶשת ַבתָרה ַהְךתוָבה ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַעְבָדְך, ָהֲאמוָרה ִמִפי ַאֲהרֹן ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵת 

 וָבָניו ַהךֲֹהִנים ִעם ְקדֶׁשיָך ָךָאמור:
 ֵךן ְיִהי ָרצן( on répondְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה ְוִיְׁשְמֶרָך׃ )

 ֵךן ְיִהי ָרצן( on répondֵאֶליָך ִויֺחֶםיָ׃ ) ָיֵאר ְיהָֹוה ׀ ָפָניו
 ֵךן ְיִהי ָרצן( on répondִיָשא ְיהָֹוה ׀ ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָׁשלם׃ )

 :ְוָשמו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם
 

ָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלינו ְוַעל ָךל ִיְשָרֵאל ַחִטים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָד  ָבה וְבָרָכהם טִשים ָׁשל
ָרה ר ָפֶניָך ָנַתָת ָלנו ה' ֱאלֵהינו תר ָפֶניָך ִךי ְבאַעֶלָך וָבְרֵכנו ָאִבינו ֺךָכנו ְךֶאָחד ְבא

ָבְרֵכנו וְלָבֵרְך ב ְבֵעיֶניָך לְ ם. ְוטְוַחִטים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְצָדָקה ְוַרֲחִמים. ְבָרָכה ְוָׁשל
 :םב עז ְוָׁשלֶאת ָךל ַעְלָך ִיְשָרֵאל ְבר

 

ת. ִנָזֵכר בת טָבה ִויׁשוָעה ְוֶנָחָמה וְגֵזרם וַפְרָנָסה טְוָׁשל וְבֵסֶפר ַחִטים ְבָרָכה
ָברוְך ַאָתה ה',  :ָׁשלוםִבים ולְ ְוִנָךֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנו ְוָכל ַעְלָך ִיְשָרֵאל ְלַחִטים ט

 :ם ָאֵמןִיְשָרֵאל ַבָשל ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעל
 

 :ן ִלִבי ְלָפֶניָך. ה' צוִרי ְוגֲאִלין ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיִיְהיו ְלָרצ
ְוַנְפִׁשי ם. ַתי ִמַדֵבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתדִני ֵמָרע. ְוִשְפתר ְלׁשֱאלַהי. ְנצ

ף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהָקִמים ֶתיָך ִתְרדֹוָרֶתָך. ְוַאֲחֵרי ִמְצ ֶךָעָפר ַלךל ִתְהֶיה. ְפַתח ִלִבי ְבת
ָתם. ֲעֵשה ְלַמַען ְׁשָמְך. ֲעֵשה ְלַמַען ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשב

ִׁשיָעה ָתְך. ֲעֵשה ְלַמַען ְקֺדָשָתְך. ְלַמַען ֵיָחְלצון ְיִדיֶדיָך. הָר ְיִמיָנְך. ֲעֵשה ְלַמַען ת
 :ן ִלִבי ְלָפֶניָך. ה' צוִרי ְוגֲאִלין ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיִיְהיו ְלָרצ :ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני

ִיְשָרֵאל  ל ָךל ַעלם ָעֵלינו, ְוַע ָמיו, הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָׁשלם ִבְמרֶשה ַהָשלע
 :ְוִאְמרו ָאֵמן
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 ְבתוָרָתְך ַלֲעשות ֺחֵקי ְיִהי ָרצון ִמְכָפֶניָך ה' ֱאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו, ֶׁשִתְבֶנה ֵבית ַהִלְקָדׁש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינו ְוֵתן ֶחְלֵקנו

 :ְרצוָנְך וְלָעְבָדְך ְבֵלָבב ָׁשֵלם
 

Certains introduisent la répétition de la ‘Amida de Cha’harit et Moussaf par le 

Piyout suivant : 

 ָׁשַמְעִתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי ה' 'ה
 

 .ָזַחְלִתי ְוַחְלִתי ים ב ְתִדיֵנִני .ה' ָׁשַמְעִתי ְוִנְרַגְזִתי ים ב ִתְפְקֵדִני
 'ִךי ָגדל ים ה  . ְפָך ַתְמִעיֵטִניָהְׁשַפְלִתי ְוִנְבַהְלִתי ֶפן ְבַא  

 
 .ִךי ְלָך ָיֲאָתה ְגֺדָכה וְגבוָרה .ה' ִמי ֹלא ִייָרא ִמטם ִדין ַהםָרא

 'ִמי ַיֲעמֹד ְבסד ה    .ַבֲאַתר ִדי ְזקוִקין ְדנוָרא 
 

 .ַעל ִמִדיןְסִביָביו ְשָרִפים עְמִדים  .ה' ֶמֶלְך יֵׁשב ַעל ִךֵמא ִדין
 'ְלַהִגיד ִךי ָיָׁשר ה  .ִךי ֵכן ְדַבר ַהֶלֶלְך ִלְפֵני ָךל יְדֵעי ָדת ָוִדין 

 
 .ְבֵמיַמר ַקִדיִׁשין וִבְגֵזַרת ִעיִרין .ה' ֶמֶלְך ַאִדיר ַמְׁשִפיל וֵמִרים

 'ָךל מָצא ִפי ה    .ְמפֵצץ ְסָלִעים וְמַׁשֵבר ָהִרים
 

 .ָמאן ָבֵעי ַסם ַחֵטי ְוהוא ֶבן ָחִיל .יל ָקֵרי ְבַחִילה' ִלְפֵני ֵח 
 'ְוָיׁשֹב ֶאל ה   .ָיקום ְבֶטֶרם ִיְתַעְותו ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל 

 
 .נָרא ְבַעם ָרם ְבַמר צֵרַח . ִלִבי ִמַכֲהֵבי ֵאׁש ִרְׁשְפָך בֵרחה' 

 'ַׁשְלֶהֶבת ָיה ה ֶאל ְמקם     . ֵאיְך ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ֵקֵרַח  
 

 .ְךַדל ׁשֵאל ְמַבֵקׁש ְסִליָחֶתָך .ה' ֲעֵנה ָעִני ָהעֵמד ְלָפֶניָך
 'ְנָסה ָעֵלינו אר ָפֶניָך ה     .ָתִכין ִלָבם ַתְקִׁשיב ָאְזֶנָך 

 
 .ַגֲחֵלי ַחחֹאַתי טוחַתי ִהְקִדיחו .ה' ַנֲחֵלי ִדְמעַתי ֵמַעי ִהְרִתיחו

 'ִלְפֵני ַהֶלֶלְך ה    .א ְיִתב ְוִסְפִרין ְפִתיחוִדינָ  
 

 .ְבַחְסֵדי ָאבת ִראׁשִנים ֲאַנְחנו ְבטוִחים. ה' ִסְפֵרי ַחִטים וֵמִתים ְלָפֶניָך ִנְפָתִחים
 'ה' ָפָעְלָך ְבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵטיהו ה     .ְתִפָכֵתנו ְךֵריַח ִניחִחיםִתךן 
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Moussaf de Roch Hachana 
 

 ֲאדָֹני, ְשָפַתי ִתְפַתח. וִפי ַיִגיד ְתִהָכֶתָך:
ָברוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב. 

ם טִבים. קֶנה ַהךֹל ְוזֵכר ָהֵאל ַהָגדל ַהִגבר ְוַהםָרא. ֵאל ֶעְלין. גֵמל ֲחָסִדי
 ַחְסֵדי ָאבת. וֵמִביא גֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמ ְבַאֲהָבה:

 ָזְכֵרנו ְלַחִטים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִטים. ָךְתֵבנו ְבֵסֶפר ַחִטים. ְלַמֲעָנְך ֱאֹלִהים ַחִטים:
 ְך ַאָתה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם:ֶמֶלְך עֵזר ומִׁשיַע וָמֵגן: ָברו

 
ַאָתה ִגבר ְלעָלם ֲאדָֹני. ְמַחֶטה ֵמִתים ַאָתה. ַרב ְלהִׁשיַע. מִריד ַהַחל. ְמַכְלֵךל 
ַחִטים ְבֶחֶסד. ְמַחֶטה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים. סֵמְך נְפִלים ְורֵפא חִלים. וַמִתיר 

ם ֱאמוָנת ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָךמָך ַבַעל ְגבורת וִמי דֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֲאסוִרים. וְמַקטֵ 
 ֵמִמית וְמַחֶטה וַמְצִמיַח ְיׁשוָעה:

 ִמי ָךמָך ָאב ָהַרֲחָמן זֵכר ְיצוָריו ְבַרֲחִמים ְלַחִטים:
 ֶטה ַהֵלִתים:ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחית ֵמִתים: ָברוְך ַאָתה ה' , ְמַח 

 
A Moussaf, lors de la répétition de la ‘Amida, l’officiant et l’assemblée disent : 

ה ְלָך ִיְתנו ְלָך, ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינו, ַמְלָאִכים ֲהמֵני ַמְעָלה, ִעם ַעְלָך ִיְשָרֵאל ְקבוֵצי ַמָחה. ַיַחד ֺךָכם ְקֺדָש  ֶךֶתר
  ָדָבר ָהָאמור ַעל ַיד ְנִביָאְך ְוָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה֙ ְוָאַמרְיַׁשֵכׁשו, ךַ 

 ָקדׁש ׀ ָקדׁש ָקדׁש ְיהָֹוה ְצָבאת ְמֹלא ָכל־ָהָאֶרץ ְךבֽד׃
  ְמִריםְלֺעָלָתם ְמַׁשְבִחים ְוא: ְמקם ְךבד ְלַהֲעִריצ  ַאֵטה ְךבד ָמֵלא עָלם, וְמָׁשְרָתיו ׁשֲאִלים

 ָברוְך ְךבד־ְיהָֹוה ִמְלקֽמ׃
 ֲהָבהִמְלקמ הוא ִיֶפן ְבַרֲחָמיו ְלַעל ַהְמַיֲחִדים ְׁשמ ֶעֶרב ָובֶֹקר, ְבָכל ים ָתִמיד אְמִרים ַפֲעַמִים ְבַא 

ד ׀ ְׁשַמע ִיְשָרֵאל ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינו ְיהָֹוה  ׃ֶאָחֽ
ל ִבינו, הוא ַמְלֵךנו, הוא מִׁשיֵענו, הוא יִׁשיֵענו ְוִיְגָאֵלנו ֵׁשִנית, ְוַיְׁשִמיֵענו ְבַרֲחָמיו ְלֵעיֵני ךָ הוא ֱאֹלֵהינו, הוא ָא 

ָך ָךתוב ְׁש ַחי ֵלאמֹר, ֵהן ָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ְךֵראִׁשית ִלְהית ָלֶכם ֵלאֹלִהים, ֲאִני ְיהָֹוה ֱאֹלֵהיֶכם: וְבִדְבֵרי ָקְד 
 ֵלאמֹר

ה ְללוָיֽ  :ִיְמֹלְך ְיהָֹוה ׀ ְלעָלם ֱאֹלַהִיְך ִצטן ְלדֹר ָודֹר ַהֽ

 
 ַאָתה ָקדׁש ְוִׁשְמָך ָקדׁש. וְקדִׁשים ְבכֹל ים ְיַהְכלוָך ֶסָלה:

 ְלדר ָודר ַהְמִליכו ָלֵאל ִךי הוא ְלַבד ָמרם ְוָקדׁש:
 :ֹלֵהינו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶלָךׁש ִׁשְמָך ה' ֱא וְבֵכן ִיְתַקַד 

 
וְבֵכן ֵתן ַפְחְדָך ה' ֱאֹלֵהינו ַעל ָךל ַמֲעֶשיָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ךֹל ָמה ֶׁשָבָראָת. ְוִייָראוָך 

ת, ַלֲעשת ָךל ַהַלֲעִשים ְוִיְׁשַתֲחוו ְלָפֶניָך ֹךל ַהְברוִאים. ְוַיֲעשו ֺךָכם ֲאֺגָדה ֶאָח 
ְרצְנָך ְבֵלָבב ָׁשֵלם. ֶׁשָטַדְענו ה' ֱאֹלֵהינו ֶׁשַהָשְלָטן ְלָפֶניָך. עֹז ְבָיְדָך וְגבוָרה ִביִמיֶנָך. 

 ְוִׁשְמָך נָרא ַעל ךֹל ָמה ֶׁשָבָראָת:
 

יָך. וִפְתחן ֶפה וְבֵכן ֵתן ָךבד ְלַעֶלָך, ְתִהָכה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טָבה ְלדְרֶׁש 
ַלְלַיֲחִלים ָלְך. ִשְמָחה ְלַאְרָצְך. ָששן ְלִעיָרְך. וְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבָדְך. ַוֲעִריַכת ֵנר 

 ְלֶבן ִיַׁשי ְמִׁשיֶחָך, ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינו:
 

ים ְבִרָםה ָיִגילו. ְועָלָתה ִתְקֹפץ וְבֵכן ַצִדיִקים ִיְראו ְוִיְשָמחו, ִויָׁשִרים ַיֲעֹלזו. ַוֲחִסיִד 
 ִפיָה. ְוָהִרְׁשָעה ֺךָכה ֶבָעָׁשן ִתְכֶלה. ִךי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלת ָזדן ִמן ָהָאֶרץ:
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ְוִתְמֹלְך ַאָתה הוא ה' ֱאֹלֵהינו ְמֵהָרה ַעל ָךל ַמֲעֶשיָך. ְבַהר ִצטן ִמְׁשַךן ְךבֶדָך. 
 ַלִים ִעיר ִמְקָדֶׁשָך. ַךָךתוב ְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך:וִבירוָׁש 

 ִיְמֹלְך ה' ְלעָלם ֱאֹלַהִיְך ִצטן ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיה:
 

ָקדׁש ַאָתה ְונָרא ְׁשֶמָך. ְוֵאין ֱאלַה ִמִבְלָעֶדיָך. ַךָךתוב: ַוִטְגַבה ה' ְצָבאת ַבִלְׁשָפט 
 ַהָקדׁש: ַהֶלֶלְךׁש ִנְקָדׁש ִבְצָדָקה. ָברוְך ַאָתה ה' , ְוָהֵאל ַהָקד

 
ַאָתה ְבַחְרָתנו ִמךֹל ָהַעִלים ָאַהְבָת אָתנו ְוָרִציָת ָבנו. ְורַמְמָתנו ִמָךל ַהְכׁשנת. 

ְוִׁשְמָך ַהָגדל ְוַהָקדׁש ָעֵלינו ְוִקַדְׁשָתנו ְבִמְצוֶֹתיָך. ְוֵקַרְבָתנו ַמְלֵךנו ַלֲעבָדֶתָך. 
 ָקָראָת:

 
ְוִנְתַרַחְקנו ֵמַעל ַאְדָמֵתנו. . ֱאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו, ִמְפֵני ֲחָטֵאינו ָגִלינו ֵמַאְרֵצנו

 ְוֵאין ֲאַנְחנו ְיכוִלים ַלֲעשות ָקְרְבנות חובוֵתינו ְלָפֶניָך.
 

' ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו, ֶמֶלְך ַרֲחָמן, ֶׁשָתׁשוב וְתַרֵחם ָעֵלינו, ְיִהי ָרצן ִמְכָפֶניָך ה
ְוַעל ִמְקָדְׁשָך ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים. ְוִתְבֵנהו ְמֵהָרה, וְתַגֵדל ְךבד. ָאִבינו, ַמְלֵךנו, 

ע ְוִהָםֵשא ָעֵלינו ְלֵעיֵני ךֹל ַחי. ֱאֹלֵהינו, ַגֵכה ְךבד ַמְלכוְתָך ָעֵלינו ְמֵהָרה, ְוהַפ 
ְוָקֵרב ְפזוֵרינו ִמֵבין ַהגִים. וְנפוצֵתינו ַךֵםס ִמַטְרְךֵתי ָאֶרץ. ַוֲהִביֵאנו ה' ֱאֹלֵהינו ְלִצטן 

ְוָׁשם ַנֲעֶשה  ִעיְרָך ְבִרָםה. ְוִלירוָׁשַלִים ִעיר ִמְקָדְׁשָך ְבִשְמַחת עָלם. ֲאָנא ֱאֹלֵהינו.
 ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרְבנת חבֵתינו, ְתִמיִדים ְךִסְדָרם ומוָסִפים ְךִהְלָכָתם. ֶאת מוְסֵפי ים

 )Le Chabbath  .ַהַשָבת ַהֶזה ְוֶאת ים( ַהִזָךרן ַהֶזה. ֶאת ים טב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזה
ַאֲהָבה ְךִמְצַות ְרצָנְך. ְךמ ֶׁשָךַתְבָת ָעֵלינו ְבתָרָתְך. ַעל ְיֵדי ַנֲעֶשה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ְב 

 :מֶֹׁשה ַעְבָדְך
 

ַהַשָבת ַהֶזה. ְוֶאת  Le Chabbath on rajouteַוִתֶתן ָלנו ה' ֱאֹלֵהינו ְבַאֲהָבה ֶאת ים )
 ׁש ַהֶזה. ים ְתרוָעהים( ַהִזָךרן ַהֶזה. ֶאת ים טב ִמְקָרא קֶֹד 

(Le Chabbath on rajoute  ְבַאֲהָבה ִמְקָרא קֶֹדׁש. ֵזֶכר ִליִציַאת )ִזְכרן ְתרוָעה :
 :ִמְצָרִים

Malkhouyot 
ָעֵלינו ְלַׁשֵבַח ַלֲאדן ַהךֹל. ָלֵתת ְגֺדָכה ְליֵצר ְבֵראִׁשית. ֶׁשֹּלא ָעָשנו ְךגֵיי ָהֲאָרצת 

ָשָמנו ְךִמְׁשְפחת ָהֲאָדָמה. ֶׁשֹּלא ָשם ֶחְלֵקנו ָךֶהם ְוגָרֵלנו ְךָכל ֲהמָנם. ֶׁשֵהם ְוֹלא 
ִמְׁשַתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק וִמְתַפְלִלים ֶאל ֵאל ֹלא יִׁשיַע. ַוֲאַנְחנו ִמְׁשַתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלְך 

א. ֶׁשהוא נֶטה ָׁשַמִים ְויֵסד ָאֶרץ. ומָׁשב ְיָקר ַמְלֵכי ַהְלָלִכים ַהָקדׁש ָברוְך הו
ַבָשָמִים ִמַלַעל. וְׁשִכיַנת ֺעז ְבָגְבֵהי ְמרִמים. הוא ֱאֹלֵהינו ְוֵאין עד ַאֵחר. ֱאֶמת 

ָבֶבָך, ִךי ה' הוא ַמְלֵךנו ְוֶאֶפס זוָלת. ַךָךתוב ַבתָרה: ְוָיַדְעָת ַהטם ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל לְ 
 ָהֱאֹלִהים ַבָשַמִים ִמַלַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת, ֵאין עד:

 
 ָהָאֶרץ ִמן ִגכוִלים ְלַהֲעִביר ְךַׇעל ֵךן ְנַקֶוה ָלְך ה' ֱאֹלֵהינו ִלְראת ְמֵהָרה ְבִתְפֶאֶרת ֺעז

ְלכות ַׁשַדי. ְוֹכל ְבֵני ָבָשר ִיְקְראו ִבְׁשֶמָך, ן עָלם ְבַמ ְלַתֵק . ִיָךֵרתון ָךרת ְוָהֱאִליִלים
ְלַהְפנת ֵאֶליָך ךֹל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִךירו ְוֵיְדעו ךֹל יְׁשֵבי ֵתֵבל. ִךי ְלָך ִתְכַרע ָךל ֶבֶרְך 

ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵתנו. ִויַקְבלו  ִתָשַבע ָךל ָלׁשן. ְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהינו ִיְכְרעו ְוִיפֹלו, ְוִלְכבד
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ֺךָכם ֶאת ֹעל ַמְלכוֶתָך. ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלֹעָלם ָוֶעד. ִךי ַהַלְלכות ֶׁשְכָך ִהיא. 
 :ה' ִיְמלְך ְלעָלם ָוֶעדוְלעְלֵמי ַעד ִתְמֹלְך ְבָכבד. ַךָךתוב ְבתָרָתְך:

 :ְוֶנֱאַמר
 :ְבַיֲעקב ְולא ָרָאה ָעָמל ְבִיְשָרֵאל, ה' ֱאלָהיו ִעלו וְתרוַעת ֶמֶלְך בולא ִהִביט ָאֶון 

 :ְוֶנֱאַמר
 :ַוְיִהי ִביֺׁשרון ֶמֶלְך, ְבִהְתַאֵמף ָראֵׁשי ָעם, ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְשָרֵאל

 
 :וְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָךתוב ֵלאמר

 :ִךי לה' ַהְללוָכה, ומֵׁשל ַבגוִים
 :ֱאַמרְונֶ 

 :ה' ָמָלְך ֵגאות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש ה' עז ִהְתַאָזר, ַאף ִתךון ֵתֵבל ַבל ִתלוט
 :ְוֶנֱאַמר

ִמי ֶזה ֶמֶלְך   :ְשאו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָםְשאו ִפְתֵחי עוָלם, ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָךבוד
או ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם וְשאו ִפְתֵחי עוָלם, ְש  :ַהָךבוד, ה' ִעזוז ְוִגבור, ה' ִגבור ִמְלָחָמה

 :ִמי הוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָךבוד, ה' ְצָבאות, הוא ֶמֶלְך ַהָךבוד ֶסָלה :ְוָיבא ֶמֶלְך ַהָךבוד
 

 :ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְםִביִאים ָךתוב ֵלאמר
אׁשון ַוֲאִני ַאֲחרון וִמַבְלָעַדי ֵאין ךה ָאַמר ה' ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ְוגֲאלו ה' ְצָבאות, ֲאִני ִר 

 :ֱאלִהים
 :ְוֶנֱאַמר

 :ְוָעלו מוִׁשיִעים ְבַהר ִצטון ִלְׁשפט ֶאת ַהר ֵעָשו, ְוָהְיָתה לה' ַהְללוָכה
 :ְוֶנֱאַמר

 :ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָךל ָהָאֶרץ, ַבטום ַההוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד וְׁשמו ֶאָחד
 

 :ְׁשַמע ִיְשָרֵאל, ה' ֱאלֵהינו ה' ֶאָחד :ה' ֱאלֵהינו ָךתוב ֵלאמר וְבתוָרְתָך

 

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו. ְמֹלְך ַעל ָךל ָהעָלם ֺךכ ִבְכבָדְך. ְוִהָםֵשא ַעל ָךל ָהָאֶרץ 
ְרָצְך. ְוֵיַדע ךֹל ָפעול ִךי ַאָתה ִביָקָרְך. ְוהַפע ַבֲהַדר ְגאן ֺעָזְך. ַעל ךֹל יְׁשֵבי ֵתֵבל ַא 

ְפַעְלת. ְוָיִבין ךֹל ְיצור ִךי ַאָתה ְיַצְרת. ְויֹאַמר ָךל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאפ: ה' ֱאֹלֵהי 
 .ִיְשָרֵאל ָמַלְך. וַמְלכות ַבךֹל ָמָׁשָלה

Le Chabbath on rajoute 
 )ֵצה ָנא ִבְמנוָחֵתנוֱאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינו. ְר (
 

ַקְדֵׁשנו ְבִמְצוֶתיָך, ֵתן ֶחְלֵקנו ְבתוָרָתְך, ַשְבֵענו ִמחוָבְך. ַשֵלַח ַנְפֵׁשנו ִביׁשוָעָתְך. 
ְוַטֵהר ִלֵבנו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת. ִךי ַאָתה ה' ֱאלִהים ֱאֶמת, וְדָבְרָך ַמְלֵךנו ֱאֶמת ְוַקָטם 

: ַהַשָבת ְו( ִיְשָרֵאל Le Chabbathרוְך ַאָתה ה' , ֶמֶלְך ַעל ָךל ָהָאֶרץ, ְמַקֵדׁש )ָב  .ָלַעד
 :ְויום ַהִזָךרון
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On sonne du Chofar (Tachrat, Tachat et Tarat) ou 3 fois Tachat 
 

ִאם ְךָבִנים ִאם ַךֲעָבִדים.  ַהטם ֲהַרת עָלם, ַהטם ַיֲעִמיד ְבִמְׁשָפט, ךֹל ְיצוֵרי עָלם,
ִאם ְךָבִנים ַרֲחֵמנו ְךַרֵחם ָאב ַעל ָבִנים. ִאם ַךֲעָבִדים ֵעיֵנינו ָלְך ְתלוית, ַעד ֶׁשְתָחֵםנו 

 .ְותִציא ָלאר ִמְׁשָפֵטנו, ָקדׁש
Zikhronot 

ן ת ַוֲהמָפֶניָך ִנְגלו ָךל ַתֲעלומֵקד ָךל ְיצוֵרי ֶקֶדם. לְ ופ. ֵכר ַמֲעֵשה עוָלםַאָתה ז
ֶדָך. ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶםֶגד ֵעיֶניָך. ת ֶׁשִלְבֵראִׁשית. ִךי ֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִכֵמא ְכבִנְסָתר

ָפֶניָך ֵכר ֶאת ָךל ַהִלְפָעל. ְוַגם ָךל ַהְיצור לא ִנְכַחד ִמֶליָ. ַהךל ָגלוי ְוָצפוי לְ ַאָתה ז
ן ְלִהָפֵקד ָךל רוַח ת. ִךי ָתִביא חק ְוִזָךררף ָךל ַהדֶפה וַמִביט ַעד סה' ֱאלֵהינו. צ

ַדְעָת. ת ְלֵאין ַתְכִלית. ֵמֵראִׁשית ָךזאת הן ִנְסָתרָוֶנֶפׁש. ְלִהָזֵכר ַמֲעִשים ַרִבים ַוֲהמ
ן. ִךי חק ְלִיְשָרֵאל ם ִראׁשם ְתִחַכת ַמֲעֶשיָך. ִזָךרון ְליה ַהטָתה ִגִכיָת. זֶ וִמְכָפִנים א

 :הוא, ִמְׁשָפט ֵלאלֵהי ַיֲעקב
 

ְלָרָעב. ֵאי זו ְלָשָבע.  ְלָׁשלום. ֵאי ז ְלֶחֶרב. ֵאי ז ֵיָאֵמר. ֵאי ז ת בְוַעל ַהְלִדינ
ם ַהֶזה. ִךי ֵזֶכר ָךל ם ְלַחִטים ְוַלָלֶות. ִמי לא ִנְפַקד ְךַהטִיָפֵקדו. ְלַהְזִךיָר  ת בוְבִרט

ת ָאָדם ת ִמְצֲעֵדי ָגֶבר. ַמְחְׁשב. ַוֲעִלילַהַלֲעִשים ְלָפֶניָך ָבא. ַמֲעֵשה ִאיׁש וְפֺקָדת
ָך, וֶבן ָאָדם ִיְתַאֵלץ ָבְך. ִךי ָתיו. ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש. ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשכא ִיְׁשָךֶח ְוַתְחבול

ַהְיצור  ִסים ָבְך. ִךי ֵזֶכר ָךלָלם לא ִיָךֵׁשלו. ְולא ַתְכִלים ָלֶנַצח ָךל ַהחְרֶׁשיָך ְלעד
ְלָפֶניָך ָבא. ְוַאָתה דוֵרׁש ַמֲעֵשה ֺכָכם. ְוַגם ֶאת נַח ְבַאֲהָבה ָזַכְרָת ַוִתְפְקֵדהו ִבְדַבר 

ת ֵתֵבל ְךַעְפר ת ַזְרעָבא ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינו. ְלַהְרב נׁשוָעה ְוַרֲחִמים. ַעל ֵךן ִזְכריְ 
 :ָרָתְךֹוַךָךתוב ְבת, ל ַהָטםְוֶצֱאָצָאיו ְךח

ַוַטֲעֵבר ַבֵתָבה,  ַוִטְזךר ֱאלִהים ֶאת נַח ְוֵאת ָךל ַהַחָטה ְוֶאת ָךל ַהְבֵהָמה ֲאֶׁשר ִאת
 :ֱאלִהים רוַח ַעל ָהָאֶרץ ַוָטׁשךו ַהָלִים

 :ְוֶנֱאַמר
ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת  ַוִטְׁשַמע ֱאלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִטְזךר ֱאלִהים ֶאת ְבִרית

 :ַיֲעקב
 :ְוֶנֱאַמר

ִים ַמֲעִבִדים אָתם, ָוֶאְזךר ֶאת ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִתי ֶאת ַנֲאַקת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמְצַר 
 :ְבִריִתי

 
 :וְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָךתוב ֵלאמר

 : 'ֵזֶכר ָעָשה ְלִנְפְלאָתיו, ַחםון ְוַרחום ה
 :ְוֶנֱאַמר

 :ָלם ְבִריתוֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיְזךר ְלע
 :ְוֶנֱאַמר

 :, ַוִטָםֵחם ְךרב ֲחָסָדיוַוִטְזךר ָלֶהם ְבִרית
 

 :ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְםִביִאים ָךתוב ֵלאמר
ָהלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירוָׁשַלִים ֵלאמר ךה ָאַמר ה' ָזַכְרִתי ָלְך ֶחֶסד ְנעוַרִיְך ַאֲהַבת 

 :ְךלולָתִיְך, ֶלְכֵתְך ַאֲחַרי ַבִלְדָבר ְבֶאֶרץ לא ְזרוָעה
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 :ַמרְוֶנֱא 
 :ִתי ָלְך ְבִרית עוָלםָתְך ִביֵמי ְנעוָרִיְך, ַוֲהִקימְוָזַכְרִתי ֲאִני ֶאת ְבִריִתי א

 :ְוֶנֱאַמר
ד, ַעל ֵךן ֲהֵבן ַיִקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעׁשוִעים ִךי ִמֵדי ַדְבִרי בו ָזכר ֶאְזְךֶרםו ע

 .'ְנֺאם ה ַרֵחם ֲאַרֲחֶמםו ָהמו ֵמַעי ל
 

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשַמע ְוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר 
ִזְכרֵננו ְוִזְכרן ֲאבֵתינו. ִזְכרן ְירוָׁשַלִים ִעיָרְך. ְוִזְכרן ָמִׁשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבָדְך. ְוִזְכרן 

ְלָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטָבה. ְלֵחן ְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים. ְלַחִטים טִבים ָךל ַע 
: ַהַשָבת ַהֶזה. וְבים( ַהִזָךרן ַהֶזה. ְבים Le Chabbath on rajouteוְלָׁשלם. ְבים )

ְלהִׁשיֵענו. ָזְכֵרנו ה' ֱאֹלֵהינו ב ְלטָבה. טב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזה. ְלַרֵחם ב ָעֵלינו ו
וָפְקֵדנו ב ִלְבָרָכה. ְוהִׁשיֵענו ב ְלַחִטים טִבים. ִבְדַבר ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמים. חוס ְוָחֵםנו 

 ן ְוַרחום ָאָתה:ַוֲחמֹל ְוַרֵחם ָעֵלינו. ְוהִׁשיֵענו ִךי ֵאֶליָך ֵעיֵנינו. ִךי ֵאל ֶמֶלְך ַחםו
 

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו, ָזְכֵרנו ְבִזְכרן טב ִמְכָפֶניָך וָפְקֵדנו ִבְפֺקַדת ְיׁשוָעה 
ְוַרֲחִמים ִמְשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם. וְזָכר ָלנו ה' ֱאֹלֵהינו ַאֲהַבת ַהַקְדמִנים, ַאְבָרָהם ִיְצָחק 

ֶאת ַהְבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהְשבוָעה ֶׁשִםְׁשַבְעָת ְלַאְבָרָהם ָאִבינו  ְוִיְשָרֵאל ֲעָבֶדיָך.
ְבַהר ַהֹלִרָטה. ְוֶאת ָהֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ֶאת ִיְצָחק ְבנ ַעל ַגֵבי ַהִלְזֵבַח, ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו 

ָך ֶאת ַךַעְסָך. ְוִיגֹכו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמדֶתיָך. ַלֲעשת ְרצְנָך ְבֵלָבב ָׁשֵלם. ֵךן ִיְכְבׁשו ַרֲחֶמי
וְבטוְבָך ַהָגדל ָיׁשוב ֲחרן ַאָפְך. ֵמִעָלְך וֵמִעיָרְך וֵמַאְרֵצְך וִמַםֲחָלָתְך. ְוַקֵטם ָלנו ה' 

 ָלֶהם ְוָזַכְרִתי: ָאמורךָ  ַעְבָדְך ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל ְךֱׇאֹלֵהינו ֶאת ַהָדָבר ֶׁשִהְבַטְחָתנו ְבתָרת
ִראׁשִֹנים, ֲאֶׁשר הֵצאִתי אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהגִים ִלְהיֹת ָלֶהם  ְבִרית

ֵלאֹלִהים ֲאִני ה' : ִךי זֵכר ךֹל ַהִםְׁשָךחת ַאָתה. ְוֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִךֵמא ְכבֶדָך. 
 :ְך ַאָתה ה' , זֵכר ַהְבִריתְרע ִתְזךֹר. ָברוַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ַהטם ְלזַ 

 
On sonne du Chofar (Tachrat, Tachat et Tarat) ou 3 fois Tachat 

 
ַהטם ֲהַרת עָלם, ַהטם ַיֲעִמיד ְבִמְׁשָפט, ךֹל ְיצוֵרי עָלם, ִאם ְךָבִנים ִאם ַךֲעָבִדים. 

ֵחם ָאב ַעל ָבִנים. ִאם ַךֲעָבִדים ֵעיֵנינו ָלְך ְתלוית, ַעד ֶׁשְתָחֵםנו ִאם ְךָבִנים ַרֲחֵמנו ְךַר 
 ְותִציא ָלאר ִמְׁשָפֵטנו, ָקדׁש.

Chofarot 

ַעל ַעם ָקְדְׁשָך ְלַדֵבר ִעָלֶהם. ִמן ַהָשַמִים ִהְׁשַמְעָתם . ֶדָךִנְגֵליָת ַבֲעַנן ְךב ַאָתה
ת ָלם ֺךכו ָחל ִמְכָפֶניָך. וְבִרטָת ֲעֵליֶהם ְבַעְרְפֵלי טַהר. ְוַגם ָךל ָהעקוֶלָך. ְוִנְגֵלי

ְתָך ַמְלֵךנו ַעל ַהר ִסיַני. ְלַלֵלד ְלַעְלָך תוָרה וִמְצות. ְבֵראִׁשית ָחְרדו ִמֶליָ. ְבִהָגל
בות ֵאׁש. ְבקולות וְבָרִקים ֲעֵליֶהם ַוַתְׁשִמיֵעם ֶאת הוד קוֶלָך. ְוִדְברות ָקְדְׁשָך ִמַכֲה 

 :ָרָתְךֹוַךָךתוב ְבת .ל ׁשוָפר ֲעֵליֶהם הוַפְעָת ִנְגֵליָת. וְבק
ַוְיִהי ַבטום ַהְשִליִׁשי ִבְהית ַהבֶקר ַוְיִהי קלת וְבָרִקים ְוָעָנן ָךֵבד ַעל ָהָהר ְוקל ׁשָפר 

 :ַבַלֲחֶנה ָחָזק ְמאד, ַוֶטֱחַרד ָךל ָהָעם ֲאֶׁשר
 :ְוֶנֱאַמר

 :לֵלְך ְוָחֵזק ְמאד, מֶׁשה ְיַדֵבר ְוָהֱאלִהים ַיֲעֶנםו ְבקַוְיִהי קול ַהשָפר ה
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 :ְוֶנֱאַמר
ל ַהשָפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן, ַוַטְרא לת ְוֶאת ַהַכִפיִדם ְוֵאת קְוָכל ָהָעם רִאים ֶאת ַהק

 :ָרחקָהָעם ַוָטֺנעו ַוַטַעְמדו ֵמ 
 

 :וְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָךתוב ֵלאמר
 :ל ׁשוָפרָעָלה ֱאלִהים ִבְתרוָעה, ה' ְבק

 :ְוֶנֱאַמר
 : 'ל ׁשוָפר, ָהִריעו ִלְפֵני ַהֶלֶלְך הת ְוקַבֲחצְצר
 :ְוֶנֱאַמר

 :ם ַחֵגנוָפר, ַבֶךֶסה ְליִתְקעו ַבחֶדׁש ׁש
ַהְללוהו ִבְגבורָתיו. ַהְללוהו ְךרב  :. ַהְללוהו ִבְרִקיַע ֺעזוׁשַהְללוָיה. ַהְללו ֵאל ְבָקְד 

ל. ַהְללוהו ַהְללוהו ְבתף וָמח :רַהְללוהו ְבֵתַקע ׁשוָפר. ַהְללוהו ְבֵנֶבל ְוִכם :ֺגְדלו
ךל ַהְםָׁשָמה ְתַהֵכל  :י ְתרוָעהַהְללוהו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע. ַהְללוהו ְבִצְלְצלֵ  :ְבִמִםים ְוֺעָגב

  :ָיה ַהְללוָיה
 :ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְםִביִאים ָךתוב ֵלאמר

ל וָבאו ָהאְבִדים ְבֶאֶרץ ַאשור ְוַהִםָדִחים ְבֶאֶרץ ְוָהָיה ַבטום ַההוא ִיָתַקע ְבׁשוָפר ָגד
ָךל יְׁשֵבי ֵתֵבל ְוׁשְכֵני ָאֶרץ, ִךְנשא  :ַהקֶדׁש ִבירוָׁשָלִיםִמְצָרִים, ְוִהְׁשַתֲחוו לה' ְבַהר 

 :ֵנס ָהִרים ִתְראו ְוִכְתקַע ׁשוָפר ִתְׁשָמעו
 :ְוֶנֱאַמר

, ַואדָני ֱאלִהים ַבשוָפר ִיְתָקע, ְוָהַלְך ְבַסֲערות וה' ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכָבָרק ִחצ
 :ֵתיָמן

  :ת ָיֵגן ָעֵלינוה' ְצָבא :ת ָיֵגן ֲעֵליֶכםה' ְצָבא :ֵגן ֲעֵליֶהםת יָ ה' ְצָבא
ֵתינו, ְוָשא ֵנס ְלַקֵבץ ָגֺלט, ל ְלֵחרוֵתנוָפר ָגדֵתינו, ְתַקע ְבׁשֱאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאב

ְיֵדי מֶׁשה ַעְבָדְך, ִמִפי  ָרָתְך, ַעלְוַקֵטם ָלנו ה' ֱאלֵהינו ֶאת ַהָדָבר ֶׁשִהְבַטְחָתנו ְבת
 :ָדְך ָךָאמורְכב
ֲעֵדיֶכם וְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשֶכם וְתַקְעֶתם ַבֲחצְצרת ַעל עלֵתיֶכם ם ִשְמַחְתֶכם וְבמוְבי

ל ִךי ׁשוֵמַע ק :ן ִלְפֵני ֱאלֵהיֶכם ֲאִני ה' ֱאלֵהיֶכםְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם, ְוָהיו ָלֶכם ְלִזָךר
 .ֶמה ָלְךׁשוָפר ָאָתה, וַמֲאִזין ְתרוָעה ְוֵאין ד

 Le Chabbath on ne dit pasִיְשָרֵאל ) ל ְתרוַעת ַעלֵמַע קָברוְך ַאָתה ה' , ׁש
 :ם ְבַרֲחִמים"( ַהטםַהט"
 

On sonne du Chofar (Tachrat, Tachat et Tarat) ou 3 fois Tarat 
 

ַרת עָלם, ַהטם ַיֲעִמיד ְבִמְׁשָפט, ךֹל ְיצוֵרי עָלם, ִאם ְךָבִנים ִאם ַךֲעָבִדים. ַהטם ֲה 
ִאם ְךָבִנים ַרֲחֵמנו ְךַרֵחם ָאב ַעל ָבִנים. ִאם ַךֲעָבִדים ֵעיֵנינו ָלְך ְתלוית, ַעד ֶׁשְתָחֵםנו 

 ְותִציא ָלאר ִמְׁשָפֵטנו, ָקדׁש.
 

ְוִלְתִפָכָתם ְׁשֵעה. ְוָהֵׁשב ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ֵביֶתָך.  ה' ֱאלֵהינו ְבַעְלָך ִיְשָרֵאלְרֵצה 
ַדת ן ָתִמיד ֲעבן. וְתִהי ְלָרצְוִאֵשי ִיְשָרֵאל וְתִפָכָתם ְמֵהָרה ְבַאֲהָבה ְתַקֵבל ְבָרצ

 :ִיְשָרֵאל ַעֶלָך
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 :ן ְבַרֲחִמים. ַתְחפץ ָבנו ְוִתְרֵצנו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ְבׁשוְבָך ְלִצטְוַאָתה, ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים
 :ןְלִצט ָברוְך ַאָתה ה' , ַהַלֲחִזיר ְׁשִכיָנת

 
מִדים ֲאַנְחנו ָלְך ֶׁשַאָתה הוא ה' ֱאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבֵתינו ְלעוָלם ָוֶעד. צוֵרנו צור 

ָמֵגן ִיְׁשֵענו ַאָתה הוא. ְלדר ָודר נֶדה ְלָך וְנַסֵפר ְתִהָכֶתָך. ַעל ַחֵטינו ַחֵטינו ו
ַהְלסוִרים ְבָיֶדָך. ְוַעל ִנְׁשמֵתינו ַהְפקודות ָלְך. ְוַעל ִנֶמיָך ֶׁשְבָכל ים ִעָלנו ְוַעל 

ְוָצֳהָרִים. ַהחב ִךי לא ָכלו ַרֲחֶמיָך. ִנְפְלאֶתיָך ְוטובֶתיָך ֶׁשְבָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר 
 :ַהְמַרֵחם ִךי לא ַתלו ֲחָסֶדיָך ִךי ֵמעָלם ִקִוינו ָלְך

 
Lorsque l’officiant récite le passage de Modim, l’assemblée dit : 

י ָךל ָבָשר. יְצֵרנו יֵצר ְבֵראִׁשית. ְבָרכת מִדים ֲאַנְחנו ָלְך ֶׁשַאָתה הוא ה' ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו ֱאֹלֵה 
ֺכטֵתנו ְלַחְצרת ָקְדְׁשָך. ְוהָדאת ְלִׁשְמָך ַהָגדל ְוַהָקדׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתנו ְוִקַטְמָתנו. ֵךן ְתַחֵטנו וְתָחֶםםו. ְוֶתֱאסֹף גַ 

 : ָך. וְלָעְבְדָך ְבֵלָבב ָׁשֵלם. ַעל ֶׁשֲאַנְחנו מִדים ָלְך. ָברוְך ֵאל ַההָדאתִלְׁשמֹר ֺחֶקיָך ְוַלֲעשת ְרצנְ 

 
ְוַעל ֺךָכם ִיְתָבַרְך ְוִיְתרָמם ְוִיְתַנֵשא ָתִמיד ִׁשְמָך ַמְלֵךנו ְלעָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִטים 

 :ידוָך ֶמָלה
 

 :ֵני ְבִריֶתָךב ְלַחִטים טִבים ָךל ְב וְכת
ל ֶבֱאֶמת ְלעָלם ִךי טב. ָהֵאל ְיׁשוָעֵתנו ְוֶעְזָרֵתנו ִויַהְללו ִויָבְרכו ֶאת ִׁשְמָך ַהָגד

 ֶסָלה ָהֵאל ַהחב: ָברוְך ַאָתה ה' , ַהחב ִׁשְמָך וְלָך ָנֶאה ְלהדת 
 

En l'absence de Cohanim, le ministre officiant dit :  
מוָרה ִמִפי ַאֲהרֹן ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֵתינו, ָבְרֵכנו ַבְבָרָכה ַהְמֺׁשֶכֶשת ַבתָרה ַהְךתוָבה ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַעְבָדְך, ָהֲא 

 וָבָניו ַהךֲֹהִנים ִעם ְקדֶׁשיָך ָךָאמור:
 ָרצן(ֵךן ְיִהי  on répondְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה ְוִיְׁשְמֶרָך׃ )

 ֵךן ְיִהי ָרצן( on répondָיֵאר ְיהָֹוה ׀ ָפָניו ֵאֶליָך ִויֺחֶםיָ׃ )
 ֵךן ְיִהי ָרצן( on répondִיָשא ְיהָֹוה ׀ ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָׁשלם׃ )

 :ְוָשמו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם
 

ַחִטים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלינו ְוַעל ָךל ִיְשָרֵאל  ָרָכהִשים ָׁשלם טָבה וְב 
ַעֶלָך וָבְרֵכנו ָאִבינו ֺךָכנו ְךֶאָחד ְבאר ָפֶניָך ִךי ְבאר ָפֶניָך ָנַתָת ָלנו ה' ֱאלֵהינו תָרה 

ָׁשלם. ְוטב ְבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנו וְלָבֵרְך ְוַחִטים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְצָדָקה ְוַרֲחִמים. ְבָרָכה וְ 
 :ֶאת ָךל ַעְלָך ִיְשָרֵאל ְברב עז ְוָׁשלם

 

ְוָׁשלם וַפְרָנָסה טָבה ִויׁשוָעה ְוֶנָחָמה וְגֵזרת טבת. ִנָזֵכר  וְבֵסֶפר ַחִטים ְבָרָכה
ָברוְך ַאָתה ה',  :ְשָרֵאל ְלַחִטים טִבים וְלָׁשלוםְוִנָךֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנו ְוָכל ַעְלָך יִ 

 :ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעל ִיְשָרֵאל ַבָשלם ָאֵמן
 

 :ִיְהיו ְלָרצן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגין ִלִבי ְלָפֶניָך. ה' צוִרי ְוגֲאִלי
ִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתדם. ְוַנְפִׁשי ֱאלַהי. ְנצר ְלׁשִני ֵמָרע. ְוִשְפתַתי ִמַדֵבר ִמְרָמה. וְ 

ֶךָעָפר ַלךל ִתְהֶיה. ְפַתח ִלִבי ְבתָרֶתָך. ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶֹתיָך ִתְרדף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהָקִמים 
ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְׁשבָתם. ֲעֵשה ְלַמַען ְׁשָמְך. ֲעֵשה ְלַמַען 
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ִמיָנְך. ֲעֵשה ְלַמַען תָרָתְך. ֲעֵשה ְלַמַען ְקֺדָשָתְך. ְלַמַען ֵיָחְלצון ְיִדיֶדיָך. הִׁשיָעה יְ 

 :ִיְהיו ְלָרצן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגין ִלִבי ְלָפֶניָך. ה' צוִרי ְוגֲאִלי :ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני
ַיֲעֶשה ָׁשלם ָעֵלינו, ְוַעל ָךל ַעל ִיְשָרֵאל עֶשה ַהָשלם ִבְמרָמיו, הוא ְבַרֲחָמיו 

 ְוִאְמרו ָאֵמן
 

ת ֺחֵקי ָרָתְך ַלֲעשֵתינו, ֶׁשִתְבֶנה ֵבית ַהִלְקָדׁש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינו ְוֵתן ֶחְלֵקנו ְבתן ִמְכָפֶניָך ה' ֱאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבְיִהי ָרצ

 :ֵלָבב ָׁשֵלםָנְך וְלָעְבָדְך בְ ְרצ
 
 

Piyoutim du 1er jour de Roch Hachana 
 

 ַחְסָדְך ְפֹרש ָעָליו וְקַרע ְׁשַטר חב               .ְךמ ֶעֶבד ִיְׁשַאף ְלַיד ַרב ׁשֵאף

 בָהָיה ְךַרב חֵבל ִנְכַנע ְבַמָצ                       .ֲאִמיָרְתָך ׁשובו ְוָאׁשוָבה לוֵלי

 ֶטֶרם ְלִהְתַפֵכל ָלְך ַיֲערֹך ִניב            .ְתׁשוָבְתָך ִתְפַתח ְלֶעֶבד ָקם ִמְׁשעל

 ִלִבי ְבַים ֶחְטא ִיְשֶחה ְבֵמי ָעְצב              .ִלי ְבֵעת רִאי ֵשיָבה ְזרוָקה ִבי ָהה

  ֹלא ַיֲעֶשה ָעֶול ֵמַאֲחֵרי ׁשוב                    .ְמַיֲחֶליָך ָתִעיד ֲעֵלי ִלִבי ִנְׁשַמת
 
 

. ָנא ַחִטים ָוֶחֶסד ַעל ַעם ָעִני ַתְצִמיד .ָךל ָהָאֶרץ ְואָתה ְבִמְׁשָפט ַיֲעִמיד ׁשֵפט
 עַלת ַהבֶֹקר ֲאֶׁשר ְלעַלת ַהָתִמיד  .ְוֶאת ְתִפַכת ַהַשַחר ִבְמקם עָלה ַתֲעִמיד

 

 ִאם ֵאין ָבנו ַמֲעִשים ָזְכָרה ְיֵׁשֵני ֶחְברן. ְצָדָקה וַמֲעֶטה ְלָך ְלַבד ַהִטְתרן לֵבׁש
 עַלת ַהבֶֹקר ֲאֶׁשר ְלעַלת ַהָתִמיד     .ְוֵהם ַיֲעלו ְלִזָךרן ִלְפֵני ה' ָתִמיד.

 

 .ְלֶחֶסד ְגָמל ָנא ָעָליו ְוָחָיהַעְלָך ַהֵחה  .ְךַלֵפי ֶחֶסד ְלַהחת ִאיׁש ִלְתִחָטה ַמֵחה
 עַלת ַהבֶֹקר ֲאֶׁשר ְלעַלת ַהָתִמיד   .ְךתֹב ָתו ַחִטים ְוָהָיה ַעל ִמְצח ָתִמיד

 

 .ְוָנַתָת ָיד ָוֵׁשם ְבֵביְתָך ִלְמֺקָדַׁשי. ִבְרצְנָך ֶאת ִצטן ִעיר ֳקָדַׁשי ֵהיִטיָבה
 עַלת ַהבֶֹקר ֲאֶׁשר ְלעַלת ַהָתִמיד   . לת ֵנר ָתִמידֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַׁשי ְלַהֲע 

 

 .ֵעדָֹתיו ִךי ִתְנְצרו ַגם ֶאת ז ְלֺעַלת ז .ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ַעִלי ְבֵאל וָמֺעז ִחְזקו
ו ה' ְוֺעז ַבְקׁשו ִדְרׁש) ְיַכֵפר ְבַעד ַחַחאְתֶכם) .הוא ָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוִיְזךֹר ַרֵחם ְבָרְגז

 עַלת ַהבֶֹקר ֲאֶׁשר ְלעַלת ַהָתִמיד       . ָפָניו ָתִמיד
 

. ְוצֲעִקים ְבִפיֶהם וְלַחֵטיֶהם ]וִבְלָבָבם[ ִיְבָעיו .ֲעָבֶדיָך ַהטם ְלִמְקָדְׁשָך ֶיֱאָתיו ְבֵני
 ם ִתְזךֹר ְוָהיו ֶנֶגד ה' ָתִמידאָת  .זְכִרים ִצְדקת ֲאבָתם ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיו

 עַלת ַהבֶֹקר ֲאֶׁשר ְלעַלת ַהָתִמיד
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ֲאָבל ְברוָחם וַמר ִשיָחם ְיַקְדמו ֶאת . ֶנֱחָלִׁשים ֵמַהִשיג ֵדי ָכְפָרם ָרִׁשים ְיֵדי
ֲעָדם ְבֵבית מֲעָדם ְבִהוָ  .ַעם ִנְבָדל הֵלְך ְוָדל ְוִשיח הֵלְך ְוָרם. ְפֵני יְצָרם

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדׁש ַיֲעקֹב ְוֶאת ֱאֹלֵהי     .וִבְגרָנם רְממת ֵאל
 ִיְשָרֵאל

 
ְקֺדַשת ֵאל ְבִיְשָרֵאל  .וָפֹרֶכת. ִאם ָסף ְדִביר ָוַסף ְוֵאין ֵאפד וְתָרִפים ֲהֹלא

וֵמַחִיל ֶאל ַחִיל . ָים ְלהדת ֵאל ֶנֱאָסִפיםוֵמָעְנָים ְבֵבית ִׁשְב . ְלִהַדלת ִלְשָרִפים
 ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדׁש ַיֲעקֹב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל    ֵיְלכו ְבֵני ִיְשָרֵאל

 
 .ַעל ְךרוִבים ְוכָכִבים ֲהִרימָת ִדְגֵליֶהם. נֵשא ְוצור ַמְחֶסה ָאז ָהִייָת ָלֶהם ְוֵאל

ְרֵאה . וַמְלָאִכים ֶנֱעָרִכים ַשְמָת נְשֵאי ְכֵליֶהם .ְמָך גַנְנָת ָיה ֲעֵליֶהםוְבִׁשְמָך ִמְלר
 ?ְוָזר ְיָרָׁשם ְוהִריָׁשם ֲהָבִנים ֵאין ְלִיְשָרֵאל .ַעָתה ִךי ַחָתה ַיד ַמְלָךם ְוֵחיֵליֶהם

 ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדׁש ַיֲעקֹב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל     
 
ֱאָילוָתה ְמֵׁשה אָתה ִמַלִים  .ְיקוָׁשה ְדרר דְרָׁשה ִמְזדִנים וֵמֲאדִנים ררְד 

ְוִיָפֵקד ַדל ׁשֵקד ְלַדֶבר ָלְך  .ְוַאל ֵיַקל ְבֵעת ִמְׁשָקל ְזכות ָאבת ִראׁשִנים .ֵזידִנים
ְלַהְׁשקָתם ְוַהֲחיָתם ֱהֵיה . ֶקֶרב ָׁשִניםדר ֲאבָתיו ְוָכל ֵמָתיו ַחֵטה ְב  .ַתֲחנוִנים

 ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדׁש ַיֲעקֹב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל    .ַכַחל ְלִיְשָרֵאל
 

ֵאׁש וַמִים ְוָׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר . ְבָכל ַמֲעָרְך ֵבין ְבַמָחה ֵבין ְבַמְעָלה ַהְמבָֹרְך
ַוֲעָבָדיו ְוֹצאן ָיָדיו ְלִדינ . ֲאֶׁשר ָפַעל ִךי ָמה ָרם וַמה ִםְפָלאְיִעידון ַעל . ָתָלה

וב ִיְצְדקו ְוִיְתַהְכלו ָךל  .ְבים ָפְקד ְבֵני ֶחְלד ִתְקפֹץ ִפיָה ַעְוָלה .עְמִדים ֶסָלה
 ִיְשָרֵאל ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדׁש ַיֲעקֹב ְוֶאת ֱאֹלֵהי    .ֶזַרע ִיְשָרֵאל

 

 

Piyoutim du 2ème jour de Roch Hachana 
 

 .רוַח ְׁשַפל ֶבֶרְך ְוקָמה ֲאַקֶדְמָך ְברֹב ַפַחד ְוֵאיָמה ְׁשַפל

 .ְלָפֶניָך ֲאִני ֶנְחָׁשב ְבֵעיַני ְךתַלַעת ְקַטָםה ָבֲאָדָמה
 .ַבָלהְמֹלא עָלם ֲאֶׁשר ֵאין ֵקץ ְלָגְדל ֲהָכמִֹני ְיַהֶכְלָך ו

 .ֲהָדְרָך ֹלא ְיִכילון ַמְלֲאֵכי רום ְוַעל ַאַחת ֲאִני ַךָלה ְוַכָלה
 .ֱהִטיבָת ְוִהְגַדְלָת ֲחָסִדים ְלָך ַתְגִדיל ְלהדת ךֹל ְנָׁשָמה
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 'ים ְלָך ֶאְערְֹך ְתִחָםה ְׁשֵעה קִלי ְוַׁשְוָעִתי ה 'ה
 'ָרְתָך ְוָחֵםִני הה' ָיְדָך ַהְרֵאה ְוַגֵכה ְגבו

 'ה' ֶיֱהֶמה ִלִבי ְבִקְרִבי ְוֶאְתַעֵחף ְבָצָרִתי ה
 'ה' ַיֲעֶלה ִזְכִרי ְלטָבה ְוָזְכֵרִני וָפְקֵדִני ה

 'ה' ִיְׁשֲעָך ָתִמיד ֲאַיֵחל ְיִהי ַחְסְדְך ְלַנֲחֵמִני ה
 'ה' יְצִרי ַאָתה ְוצוִרי וִמי ֶזה ִבְלְתָך ֶעְזִרי ה

 'ֶיֱהמו ִלי ַרֲחֶמיָך ְוַאל ֵתֶפן ְלַחחֹאִתי ה ה'
 'ה' ִייֲחדוָך ַרֲעיַני ְוַנְפִׁשי ָאְמָרה ֶחְלִקי ה

 'ה' ַיֲעטֹף ִלִבי ְבִחיִלי ְוֶאְׁשפְֹך ֶנְגְדְך ַנְפִׁשי ה
 'ה' ָיה ְׁשַמע ִבְגַלל ְׁשֶמָך ְוַקח ַהטם ְתִפָכִתי ה

 
 'ַתי ְוסד ִלִבי ְלָך ִנְגֶלה הה' ֵהן ְבָיְדָך ַמְחְׁשב

 'ה' ַהְעֵלה ַמְרֵפא ְלִציַרי ְוֵעיֶניָך ְפַקח וְרֵאה ה
 'ה' ַהֲעֵמד ַרְגִלי ְבִמיׁשר ְבַמְקֵהִלים ִׁשְמָך אֶדה ה

 'ה' ִהְנִני אִחיל ְלִיְׁשָעְך ֲעֵדי ַתִביט ְוַגם ִתְפֶנה ה
 'ַלי ְוַהְקִׁשיָבה הה' ַהט ְלַׁשְוִעי ָאְזֶנָך ֲחמֹל ָע 

 
 'ה' ֶואֹלַהי ָלְך ֲאַקֶוה ְוִלִבי ִיְׁשֲעָך ִיְתָאו ה

 'ה' ַוֲערֹב ַעְבְדָך ְלטָבה ְוַאל ֵתֶפן ְלַחחֹאָתיו ה
 'ה' ַוֲעֵדי ָמַתי ֲאִסיָרְך ְיִהי ֶנְאָסר ְבבר ִפְׁשע ה

 'ה' ַוֲעדו ִלִבי ְסִעיָפיו ְלַיֵחד ְלָך ְבָצרָתיו ה
 'ה' ַוֲאִני ָבְך ֶאֱעֹלָזה ְפֵדה ַדל ִמְלגורָתיו ה

 'ה' ַוֲאדן עָלם ֲאַקו ָלְך ְלַמַען טב ְלָכל קָֹויו ה
 

 'ה' ַהֲאֵרְך ַאָפְך ְלטָבה ֲאֶׁשר ֶאל ַחְסְדָך פֶנה ה
 'ה' ִהְנִני ַמִפיל ְתִחָםה ְוֶטֶרם ֶאְקְרָאה ַתֲעֶנה ה

 'ְסָדְך וַמְרֵפא ַצו ְלֵלב ָדֶוה הה' ַהֲחִליֵמִני ְבַח 
 'ה' ָהֳחֵליִתי ִמְטגַני ְוַנְפִׁשי ים ְוֵליל ֶתְהֶמה ה
 'ה' ַהֲעֵלִני ִמְתהמת ְוִׁשיַבת ַעְבְדָך ׁשוָבה ה

 

א ֶהֱאַזְנִתי ְוֶהֱאַמְנִתי ֹלא ֶאְׁשַאל ְוֹל. ִׁשְמָך ֲארִמְמָך ְוִצְדָקְתָך ֹלא ֲאַכֶמה היָ 

ְקָראִתיהו ְדַרְׁשִתיהו ְלִמְגַדל  .ְוֵאיְך יֹאַמר ְיִציר חֶֹמר ֱאֵלי יְצר ַמה ַתֲעֶשה .ֲאַנֶמה
  .ַהָבִהיר ְואר ַמְזִהיר ְבֵאין ָמָסְך ְוֵאין ִמְכֶסה .עֹז ְוצור ַמְחֶסה

 ִיְׁשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרַמם ְוִיְתַנֵשא
 

ְבֵעת ֲעלָתם ְוֵעת ְפנָתם ְוֵעת ְׁשחָתם  .ְועֹז ָיְדָך ְמַסְפִרים ַהָשַמִים ְךבְדָך ֲהַדר

ְיִעידוָך ְוידוָך בֵרא ִניב  .וַמְלָאִכים ֶנֱהָלִכים ְבתְך ַאְבֵני ֵאׁש וַמִים .ַאַפִים
.ְחִתטת ְוִעִכטת ְוַהַחטת ְוַהִךֵמאַת . ִךי ִתְסבֹל ְוֹלא ִתבֹל ְבִלי ְזרַע ְוָיַדִים. ְשָפַתִים

 ִיְׁשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרַמם ְוִיְתַנֵשא        
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ַחי עָלם ֲאֶׁשר ֶנְעָלם ְבָגְבֵהי רום  .ְיַמֵכל ְךבד ְמחֵלל ְׁשָחִקים ֶבֱאמוָנת וִמי

ואת ְלַהִביט ְוָשם ַמְראת ִלְנב .ל ָשם ְׁשִכיָנתוִבְרצת ְבֶבן ֵבית ְבָאֳה  .ְמעָנת
ַרק ַמְרָאיו ְבֵעין ְנִביָאיו . ְבֵאין ַתְבִנית ְוֵאין ָתְכִנית ְוֵאין ֵקץ ִלְתבוָנת. ֶאל ְתמוָנת

 ִיְׁשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרַמם ְוִיְתַנֵשא     .ְךֶמֶלְך ָרם וִמְתַנֵשא
 

ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֲאֶׁשר ָיִחיׁש ְלַהְזִךיר  .ְגבורת ְבִלי ְספורת וִמי ְיַסֵפר ְתִהכָתיו ַברְד 

ְוַיֲעִריצ ׁשב ְוָרצא ְוַיְצִדיק  .ְוִיָמֵמְך ְבֵאל תֵמְך עָלם ַעל ְגבולָתיו .עֹז ְגבורָתיו
ְוִכי ֵיׁש ים ְלֵאל ָאיֹם ְוִדין  .ר ָפַעל ִךי ְלַמֲענ ֲעִלילָתיוְויֶדה ַעל ֲאֶׁש  .ִדין ְפֺעכָתיו

 ִיְׁשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרַמם ְוִיְתַנֵשא      ַעל ָךל ַהַלֲעֶשה
 

ֱהִכיְנָך  וִמי .ְוִהַבְטָת ָמה ַאָתה וֵמַאִין ְיסֶדָך .ְוִהךֵנן ְוִהְתבֵנן ְבסֶדָך ִהְׁשתֵנן

ֲחקר ָפֳעל ַאְך  .ְוַהֵבט ֶאל ְגבורת ֵאל ְוָהִעיָרה ְכבֶדָך .וִמי ֱהִביְנָך ְוֹכַח ִמי ְיִניֶדָך
 ַאל ִתְדרֹׁש ְבסף וְברֹאׁש ַבֺלְפֶלא וַבְלֺכֶמה .ָגְדל ָתִשיָמה ֶנְגֶדָך

 ֵשאִיְׁשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרַמם ְוִיְתנַ  
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Cérémonie du Chofar 
 

ְלִהָפֵתַח. ים ֶאְהֶיה ַךַפי ָלֵאל ׁשֵטַח. ֲאָנא ְזכֹר ָנא ִלי ְבים  ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצן
 :ֵקד ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ע        .הֵכַח 

ַעד ְמאד  ִאם ַנְפְׁשָך ב .ַלד ְלָך ִמָשָרהַהֵבן ֲאֶׁשר נ .ף ָהֲעָשָרהְבַאֲחִרית ֺנָמה ְבס
 :ד ְלָך זוֵרַח ַעל ַהר ֲאֶׁשר ָךב .ָלה ָבָרהקום ַהֲעֵלהו ִלי ְלע .ִנְקָׁשָרה

 :ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ֵקד ע
 ֵרהו ֲאֶׁשר לֵאֵלְך ְוא .ַדת ַׁשַחקָגַדל ְולא ָלַמד ֲעב .ָאַמר ְלָשָרה ִךי ֲחמוֵדְך ִיְצָחק

 :ֵטַח ָעָנה ְיִהי ִלֵבְך ְבֵאל ב .ן ֲאָבל ַאל ִתְרַחקָאְמָרה ְלָכה ָאד .קֵאל ָח 
 :ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ֵקד ע

 ם ַהְשִליִׁשי ָנְגעו ֶאל ֵחֶקרֹוי .וְׁשֵני ְנָעָריו ִמְלֵתי ַהֶשֶקר .ִׁשֵחר ְוִהְׁשִךים ַלֲהלְך ַבבֶקר
 :ָנן ְלִהָלֵׁשַח ָעַמד ְוִהְתב .ד ָוֶיֶקרהד וְ ֹוַוַטְרא ְדמות ָךב

 :ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ֵקד ע
ַוטאְמרו לא ֶנֱחֶזה  .רר ַהְרִאיֶתם ָצץ ְבראׁש ַהר ַהלא .ָיְדעו ְנָעָריו ִךי ְקָרָאם ֵלאמר

 :ַער ְלִהְׁשַתֵחַח ַוֲאִני ְוַהםַ  .רָעָנה ְׁשבו פה ַעם ְמׁשוִלים ַלֲחמ .רַרק ַמְהמ
 :ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ֵקד ע

ָאִבי ְרֵאה ֵאׁש ַוֲעֵצי  .ַוַטֲעֶנה ִיְצָחק ְלָאִביו ָךָכה .ת ִבְמָלאָכהָהְלכו ְׁשֵניֶהם ַלֲעש
 :ֵכַח ם ֶזה ָדְתָך ׁשַהַאְת ְבי .ִני, ֶשה ֲאֶׁשר ַךֲהָלָכהַאֵטה ֲאד .ַמֲעָרָכה

 :ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ֵקד ע
ַדע ָךל ֲאֶׁשר ַיְחפץ  .ָלה ַהֶשהִךי הוא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ְלע .ַוַטֲעֶנה ָאִביו ְבֵאל ַחי ַמְחֶסה

 :ֵבַח ָאז ַיֲאִמיר ֶזַבח ְוַהז .ם ְלָפָניו ִךֵמאִנְבֶנה ְבִני ַהט .ֱאלִהים ַיֲעֶשה
 :ַח ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵב ֵקד ע

 .קִוים ָלֵאל וְבַרֲחָמיו ִלְבטַח  .ַהֵבן ְלִהָזַבח ְוָאב ִלְזבַח  .ָדְפקו ְבַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ִלְפתַח 
 :ָדְרׁשו ְבַנֲחַלת ֵאל ְלִהְסַתֵפַח  .ְוקֵוי ה' ַיֲחִליפו כַח 

 :ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ֵקד ע
 .ָמם ְבֵעיָנם ַלִילר יַוְיִהי ְמא .ַאִיל ַטֲעקד ִיְצָחק ְךָעְקדוַ  .ן ָוַחִילֹוָלה ְבאֹוֵהִכין ֲעֵצי ע

 :ָכה ְוֵלב ָשֵמַח ַעִין ְבַמר ב .ְזִלים ְבַחִילן ְדָמָעיו נַוֲהמ
 :ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ֵקד ע

ָהָיה ְלֵאׁש וְלַמֲאֶכֶלת  .ים ָׁשָנהַהֵבן ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלִתְׁשִע  .ָנה ָפָנהִשיחו ְלִאִלי ִךי ְשש
 :ַצר ִלי ְלֵאם ִתְבֶךה ְוִתְתַיֵפַח  .ָאָנה ֲאַבֵקׁש ָלה ְמַנֵחם ָאָנה .ָמָנה

 :ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ֵקד ע
 .ָשִריד ִבְב ַחֵזק ְוֵעת ְיַקד ְיק .ָנא ַחְדָדה ָאִבי ְוֵאת ַמֲאָסִרי .ִמַלֲאֶכֶלת ֶיֱהֶמה ִמְדָבִרי

 :ר ְלָשָרה ֶזה ְלִיְצָחק ֵריַח ֶוֱאמ .ַקח ִעְלָך ַהִםְׁשָאר ֵמֲאָפִרי
 :ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ֵקד ֹוע

ִמְתַחְםִנים ָלֵאל ְבַעד ַשר  .ֲאִלים ִבְנָדָבהַפן ְוָשָרף ׁשֹוא .ַוֶטֱהמו ָךל ַמְלֲאֵכי ֶמְרָךָבה
 :ָלם ְבִלי ָיֵרַח ַאל ָנא ְיִהי ע .ם ְוכֶפר ָהָבהָאָםא ְתָנה ִפְדי .ָצָבא

 :ְוַהֶםֱעָקד ְוַהִלְזֵבַח ֵקד ע
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ם ַמְלֲאֵכי ֹוׁשובו ְלָׁשל .ַאל ִתְׁשְלָחה ָיד ֶאל ְׁשִליׁש אוַרִים .ן ָׁשַמִיםָאַמר ְלַאְבָרָהם ֲאד
ֵקד ְוַהֶםֱעַקד ע :ֵתַח י ַרֲחִמים ָאִני פַׁשֲעֵר  ב .ם ֶזה ְזכות ִלְבֵני ְירוָׁשַלִיםי .ַמֲחַנִים

 :ְוַהִלְזֵבַח 
 

ְקָעה וְׁשַמע ְתִקיָעה ת .ֲעָרה וְנגוָעהָזְכָרה ְלֵעָדה ס .ֵכן ְזבול וְׁשבוָעהֹוִלְבִריְתָך ׁש
א ְזַמן ָב ֶוֱאֹמר ְלִצטן  )וְׁשַמע ְתִפָכה ָזְכָרה ִלְתרוָעה  (Le Chabbathוְתרוָעה
 :ֵלַח ֹון ְוֵאִלָטה ֲאִני ׁשֹוִים    :ֵלַח ֹון ְוֵאִלָטה ֲאִני ׁשֹוִים .ַהְיׁשוָעה

 
On récite le Psaume suivant, sept fois : 
 

ִךי ה'  :ל ִרָםהֹוָךל ָהַעִלים ִתְקעו ָכף, ָהִריעו ֵלאלִהים ְבק :רַלְמַנֵצַח ִלְבֵני קַרח ִמְזמ
 :ַיְדֵבר ַעִלים ַתְחֵתינו, וְלֺאִלים ַתַחת ַרְגֵלינו :ל ַעל ָךל ָהָאֶרץֹוא, ֶמֶלְך ָגדָר ֹון נֹוֶעְלי

ָעָלה ֱאלִהים ִבְתרוָעה, ה'  :ן ַיֲעקב ֲאֶׁשר ָאֵהב ֶסָלהֹוִיְבַחר ָלנו ֶאת ַנֲחָלֵתנו, ֶאת ְגא
ִךי ֶמֶלְך ָךל ָהָאֶרץ ֱאלִהים  :ְלֵךנו ַזֵלרוַזְלרו ֱאלִהים ַזֵלרו, ַזְלרו ְלַמ  :ָפרֹול ׁשֹוְבק

ְנִדיֵבי ַעִלים  :ֹוִים, ֱאלִהים ָיַׁשב ַעל ִךֵמא ָקְדׁשֹוָמַלְך ֱאלִהים ַעל ג :ַזְלרו ַמְשִךיל
 :ֶנֱאָספו ַעם ֱאלֵהי ַאְבָרָהם, ִךי ֵלאלִהים ָמִגֵםי ֶאֶרץ ְמאד ַנֲעָלה

 

 
 .ן ְתׁשוָעהֹוא ֶחְזיֹוְלַקֵבץ ֶשה ְפזוָרה ְבב .ִמיַע ְיׁשוָעה. ַיְׁש ָפרוֹל ׁשוֹה' ְבק

 :ָפרֹול ׁשֹוָעָלה ֱאלִהים ִבְתרוָעה. ה' ְבק

 .ַעל ַהר ַהקֶדׁש ְוַעל ְירוָׁשַלִים .ל ִמָשַמִיםֹוָפר. קֹול ׁשֹוה' ְבק
 :ָפרֹול ׁשֹולִהים ִבְתרוָעה. ה' ְבקָעָלה ֱא    .ְוָאז ַךַםת ְיִמיְנָך ְתִהי ְךֵמראׁש ְנטוָעה 

 ת ֵתיָמןֹוֵעת ִיְתַקע ְוָהַלְך ְבַסֲער .ָפר. ְיַגֶכה ֵקץ וְזַמןֹול ׁשֹוה' ְבק
 :ָפרֹול ׁשֹוָעָלה ֱאלִהים ִבְתרוָעה. ה' ְבק   .וַמְלכות ָהִרְׁשָעה. ֲאַזי ִתְהֶיה ְפרוָעה .

 .ן ִתְרַקע. ְוַהר ֵשִעיר ִיָבַקעֹוְנֵוה ִצט .ִתְתַקע ָפר. ְבַהר ַהקֶדׁשֹול ׁשֹוה' ְבק
 :ָפרֹול ׁשֹוָעָלה ֱאלִהים ִבְתרוָעה. ה' ְבק    .ְוִתָםֵתק ְוָתמוׁש ַהָטֵתד ַהְתקוָעה 

 
 

 :ל ׁשוָפרָעָלה ֱאלִהים ִבְתרוָעה, ה' ְבק
 'הל ׁשוָפר, ָהִריעו ִלְפֵני ַהֶלֶלְך ַבֲחצְצרות ְוק

 :ם ַחֵגנוִתְקעו ַבחֶדׁש ׁשוָפר, ַבֶךֶסה ְלי
 :ִךי חק ְלִיְשָרֵאל הוא, ִמְׁשָפט ֵלאלֵהי ַיֲעקב
 :ל ִרָםהָךל ָהַעִלים ִתְקעו ָכף, ָהִריעו ֵלאלִהים ְבק

 :ָדה, ָהִריעו לה' ָךל ָהָאֶרץִמְזמור ְלת
 :ן ִבְתרוָעהִׁשיר ָחָדׁש, ֵהיִטיבו ַנגֵ  ִׁשירו ל

 :ָהִריעו לה' ָךל ָהָאֶרץ, ִפְצחו ְוַרְםנו ְוַזֵלרו
 :ת ֵתיָמןָפר ִיְתָקע, ְוָהַלְך ְבַסֲער, ַואדָני ה' ַבשוה' ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכָבָרק ִחצ

 :לֶנםו ְבקֵלְך ְוָחֵזק ְמאד, מֶׁשה ְיַדֵבר ְוָהֱאלִהים ַיֲע ל ַהשָפר הַוְיִהי ק
ל וָבאו ָהאְבִדים ְבֶאֶרץ ַאשור ְוַהִםָדִחים ְבֶאֶרץ ְוָהָיה ַבטום ַההוא ִיָתַקע ְבׁשוָפר ָגד

 :ִמְצָרִים, ְוִהְׁשַתֲחוו לה' ְבַהר ַהקֶדׁש ִבירוָׁשָלִים
 :ָפר ִתְׁשָמעוִכְתקַע ׁשָךל יְׁשֵבי ֵתֵבל ְוׁשְכֵני ָאֶרץ, ִךְנשא ֵנס ָהִרים ִתְראו וְ 
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 :קוִלי ָׁשָמְעָת, ַאל ַתְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי
 :ראׁש ְדָבְרָך ֱאֶמת, וְלעוָלם ָךל ִמְׁשַפט ִצְדֶקָך

 :ֲערב ַעְבְדָך ְלטוב, ַאל ַיַעְׁשֺקִני ֵזִדים
 :ָשש ָאנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך, ְךמוֵצא ָׁשָלל ָרב

 :ַטַעם ָוַדַעת ַלְלֵדִני, ִךי ְבִמְצוֶתיָך ֶהֱאָמְנִתיטוב 
 :ִנְדבות ִפי ְרֵצה ָנא ה' , וִמְׁשָפֶטיָך ַלְלֵדִני

 :ַקֵבל ִרַםת ַעֶלָך, ַשְגֵבנו ַטֲהֵרנו נוָרא
 :ִמן ַהֵלַצר ָקָראִתי ָטה, ָעָנִני ַבֶלְרָחב ָיה

 
Le sonneur de Chofar dit : 

 
ֶׁשל עוָלם, ָבֶניָך ְבֵני ְרחוֶמיָך ָשמו ֵעיֵניֶהם ְלֶנְגֶדָך. וָבְטחו ַעל רב ֲחָסֶדיָך. ְוָשמוִני ָׁשִליַח  ִרבונו

ִלְתקַע ׁשוָפר ְלָפֶניָך, ְךֵדי ֶׁשִתְזךר ָלֶהם ְזכות ַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו ַהָשלום וְתִפָכתו ְבַהר ַהלִרָטה. 
קב ָאִבינו ָעָליו ַהָשלום וְתִמימותו ֲאֶׁשר ִהְתַהֵכְך ְלָפֶניָך ֶבֱאֶמת וְבֵלָבב ָׁשֵלם. וְזכות ִיְצָחק וְזכות ַיֲע 

ים ָאִבינו ָעָליו ַהָשלום ַוֲעֵקָדתו ֶׁשֶםֱעַקד ַעל ַגֵבי ַהִלְזֵבַח. ְוַתֲעמד ִמִךֵמא ִדין ְוֵתֵׁשב ַעל ִךֵמא ַרֲחִמ 
 :ָדָבר ֶׁשֶםֱאַמר: ָעָלה ֱאלִהים ִבְתרוָעה, ה' ְבקול ׁשוָפרֲעֵליֶהם, ךַ 

לא  ַוֲאִני יוֵדַע ְבַעְצִמי ֶׁשֵאיִני ְךַדאי ְלַבֵקׁש ַעל ַעְצִמי. ְוָכל ֶׁשֵךן ַעל ֲאֵחִרים. ְוָכל ֶׁשֵךן ִךי ֵאין ָבנו
ְׁשמוֶתיָך ַהְקדוִׁשים. ָךל ַהִטחוִדים ְוִזווֵגי ִמדות  ַדַעת ְולא ְתבוָנה. ְלַכֵון ַךָוַנת ַהְתִקיעות ְוֵצרוף

. ָהֶעְליונות. וִמתוק ַהִדיִנין ָקִׁשין ְוָרִפין ָהְראוִיים ָלבוא ַעל ְיֵדיֶהם. ֲאָבל ָבַטְחִתי ְבַרֲחֶמיָך ַהְמֺרִבים
ַקְלֵקל. ְוַאָתה ְבטוְבָך ְתעוֵרר ַרֲחֶמיָך. ִויִהי נַעם ְוָיַדְעִתי ִךי לא ְתִביֵׁשִני, ִךי ְלַתֵקן ְׁשָלחוִני ְולא לְ 

 :ֲאדָני ֱאלֵהינו ָעֵלינו. וַמֲעֵשה ָיֵדינו ךוְנָנה ָעֵלינו. וַמֲעֵשה ָיֵדינו ךוְנֵנהו
ֵפי ֵׁשמות ַהְקדוִׁשים ָהעוִלים וְתָצֵרף ַמְחְׁשבוֵתינו ַהחוָבה ֶדֶרְך ְךָלל ְלַמֲעֶשה. ְךִאכו ִנְתַךֵון ְבָכל ֵצרו

ָהֶעְליונות. וִמתוק ַהִדיִנין ָהְראוִיים ָלבא ַעל ְיֵדיֶהן. ְוַיֲעלו  ִמתוָכם. וְבָכל ַהִטחוִדים ְוִזווֵגי ִמדות
ים ָךל ַךָוַנת ְׁשמוֶתיָך ְתִקיעות ֵאכו ְלעוֵרר ַרֲחֶמיָך. ִעם ְׁשָאר ְתִקיעות ְבֵני ֲעִלָטה ַהטוְדִעים ְוַהְמַכְונִ 

ַהְקדוִׁשים. ְוִזווֵגי ִמדות ָהֶעְליונות וִמתוק ַהִדיִנין ָהְראוִיים ְלָכל ְתִקיָעה וְתִקיָעה ַהַלֲעִלים ִיחוד 
 :ְוִזווג ִמדות ָהֶעְליונות וְמעוְרִרים ֶאת ָהַרֲחִמים

ְוִיגלו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמדוֶתיָך. וְתַרֵחם ַעל ָבֶניָך ַוֲהפוְך ָלֶהם ַעל ְיֵדי וְבֵכן ִיְכְבׁשו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַךֲעֶסָך. 
ְתִקיעות ֵאֶכה ִמַדת ַהִדין ֶהָחָזק ְוָהָרֶפה, ְלִמַדת ַהֶחֶסד וְלִמַדת ָהַרֲחִמים. וְזכור ָלנו ְזכות ֲאבוֵתינו. 

ם ָבראׁש ַיֲעקב ְךֶנֶגד ִיְצָחק ִבְנַתִים. ְוִתָךֵנס ָלנו ִלְפִנים ִמשוַרת ְוִיְהיו ַהטום ֲחקוִקים ְבִכְסֲאָך. ַאְבָרָה 
ַהִדין. וְסתום ַוֲחתום ֶפה ָשָטן ְוַאל ַיְשִטין ָעֵלינו. וְבבוא תוֵכָחה ֶנְגֶדָך, ְׁשֵמנו ִמִמְפֶרָך ַאל ֶתַמח. 

ִיְהיו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִבי ְלָפֶניָך, ה'  :ָאֵמן ֵךן ְיִהי ָרצוןוְכתוב ְלַחִטים טוִבים ָךל ְבֵני ְבִריֶתָך, 
 :צוִרי ְוגֲאִלי

 
ְיִהי ָרצון ִמְכָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי, ֱאלֵהי ַהִלְׁשָפט, ֶׁשִבְזכות ֵאכו ַהֵשמות ַהטוְצִאים ֵמָראֵׁשי 

ְמַצֶפיָך )אנקת"ם(. ַפְחְדָך ָסר. תוִציא ִמַלֲאָסר. )פסת"ם(. ְפֵדה ׁשוִעים.  ֵתבות ֵאל ָנא ָקֵרב ְתׁשוַעת
ְפַתח סוִמים. ִיְׁשֲעָך ְמַצִפים. )פשפסי"ם(. ְדֵלה יוְקִׁשים ְוַקֵבץ ְנפוִצים. ְסמוְך ָיה ֺמְפָלִגים. 

ֵהם ַמְבִדיִלים ֵביְנָך וֵבין ַעְלָך ִיְשָרֵאל. )דיונסי"ם(. ֶׁשִתְקַרע ָךל ַהְלָסִכים ְוַהְמַקְטְרִגים ֲאֶׁשר 
 :ֲארוִמְמָך ֱאלַהי ַהֶלֶלְך ַהִלְׁשָפט. ׁשוֵמַע קול ְתרוַעת ַעְלָך ִיְשָרֵאל ְבַרֲחִמים

 
ָדא אוִתטות יו"ד ֵה"י ְלֵׁשם ִיחוד קוְדָׁשא ְבִריְך הוא וְׁשִכיְנֵתיה ִבְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו וְדִחילו ְלַיֲח 

ְבאותטות ָוא"ו ֵה"י ְבִיחוָדא ְׁשִלים )ה'( ְבֵׁשם ָךל ִיְשָרֵאל, ִהֵםה ָאנִכי ָבא ְבֶעְזָרְתָך ְלַקֵטם ִמְצָוְתָך 
ֶכם. ַוֲהֵריִני יום ְתרוָעה ִיְהֶיה לָ  ֶׁשִצִויָתנו ְבתוָרְתָך ִלְׁשמַע קול ׁשוָפר ְביום ַהִזָךרון ַהֶזה. ְךִדְכִתי

ְמַכֵון ְלהוִציא ֶאת ָךל ַהָקָהל ְיֵדי חוָבָתם ְבִמְצָוה זו, ֲאֶׁשר ַגם ֵהם ְמַכְוִנים ַדְעָתם ְלַקֵטם ִמְצָוה זו 
ֶדר ִלְׁשמַע קול ׁשוָפר. ְוִתְהֶיה ֲחׁשוָבה וְמֺקֶבֶלת וְרצוָיה ְלָפֶניָך ִמְצָוה זו ֶׁשל ְתִקיַעת ׁשוָפר. ְוַהֵמ 

ֶׁשֶאֱעֶשה ְבֵמָאה קולות ַהטוְצִאים ִמן ַהשוָפר ַבֲעִדי וְבַעד ָךל ַהָקָהל ַהְמַכְוִנים ָעַלי. ְוִיְהֶיה ֶנְחָׁשב 
ְבָכל ים ְךִאכו ִךַוְנִתי ְבָכל ַהַךָונות ָהְראויות ְלַכֵון ְבָכל קול ְוקול ַהיוֵצא ִמן ַהשוָפר. ַוֲהֵרי ָאנו ְמַכְונִ 

ְוִרִבי ַהִלְצות ֶׁשַםֲעֶשה ְוַהְתִפכות ֶׁשִםְתַפֵכל ְלַדַעת מֶׁשה ַרֵבנו ָעָליו ַהָשלום, ְוַרְׁשִב"י ָעָליו ַהָשלום, 
ַמֲעֵשה ִיְצָחק לוְרָיא ָעָליו ַהָשלום. ִויִהי נַעם ֲאדָני ֱאלֵהינו ָעֵלינו. וַמֲעֵשה ָיֵדינו ךוְנָנה ָעֵלינו. ו

 :ִיְהיו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִבי ְלָפֶניָך, ה' צוִרי ְוגֲאִלי :ָיֵדינו ךוְנֵנהו
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La personne qui sonne du Chofar aura l’intention d’acquitter de la Mitsva toutes les 

personnes qui écoutent, de la bénédiction et des sonneries. 

 
La personne qui sonne du Chofar dit : 
 : ִבְרׁשות מוַרי ְוַרבוַתי
 
L’assemblée répond : ָׁשַמִים  

ל ֹוָתיו ְוִצָונו ִלְׁשמַע קֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנו ִבִמְצ ֹו, ֱאלֵהינו ֶמֶלְך ָהעָברוְך ַאָתה ה'
 :ָפרֹוׁש

 
Le 2ème jour de Roch Hachana, on ne récite pas la bénédiction de Chéhé’héyanou, sauf 

si le 1er jour tombe un Chabbath. 

 :ָלם, ֶׁשֶהֱחָיינו ְוִקְטָמנו ְוִהִגיָענו ַלְזַמן ַהֶזהֹו, ֱאלֵהינו ֶמֶלְך ָהעָברוְך ַאָתה ה'
 

 :תשר"ת תשר"ת תשר"ת
 :תש"ת תש"ת תש"ת
 :תר"ת תר"ת תר"ת

 
Il est interdit de s’interrompre pendant les sonneries du Chofar, même à voix basse. 

 

Après les sonneries, on dit : 
: ִךי ַאְׁשֵרי ָהָעם יְדֵעי ְתרוָעה, ה' ְבאר ָפֶניָך ְיַהֵככון: ְבִׁשְמָך ְיִגילון ָךל ַהטם, וְבִצְדָקְתָך ָירומו

 ְרצְֹנָך ָתרום ַקְרֵננו: ִךי ַלה' ָמִגֵםנו, ְוִלְקדׁש ִיְשָרֵאל ַמְלֵךנו:ִתְפֶאֶרת ֺעָזמ ָאָתה, וִב 
On récite les 3 versets suivants, trois fois : 

ָךל ְךִלי יוַצר ָעַלִיְך לא ִיְצָלח, ְוָכל ָלׁשון ָתקום ִאָתְך ַלִלְׁשָפט ַתְרִׁשיִעי, זאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ה' 
ה' ֵיַחתו ְמִריָבו ָעָלו ָבָשַמִים ַיְרֵעם ה' ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ, ְוִיֶתן עז ְלַמְלךו ְוָיֵרם  '.ָקָתם ֵמִאִתי ְנֺאם הְוִצְד 

 :ֶקֶרן ְמִׁשיחו

 

 

Tachlikh 

 
On récite trois fois les versets suivants : 

ִרית ַנֲחָלת ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפ ִךי ן ְועֵֹבר ַעל ֶפַׁשע ִלְׁשֵא ִמי ֵאל ָךמָך נֵֹשא ָעו ֹ
נֵֹתינו ְוַתְׁשִליְך ִבְמֺצלת ָים ָךל ָיׁשוב ְיַרֲחֵמנו ִיְכבֹׁש ֲעו ֹ :ָחֵפץ ֶחֶסד הוא

ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעָת ַלֲאבֵֹתינו ִמיֵמי  :ַחחֹאוָתם
 :ֶקֶדם

 

CHANA TOVA OUMETOUKA ! 
 


