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Chants de la Brit-MilaChants de la Brit-Mila    

לכבוד חמדת לבבילכבוד חמדת לבבי

רךך  ער רךך אע ער י אע יבי ל ני לל הל י. מל בי י אב לההי י אל ני פנ ת. לי דתל מנ ד חמ בוה כנ לי
י בי בב יא. לנ בי נתב הות הל יתב לי :אי

ע טע ענט טע ותרותן נט שו ינ בתי ל  אי ן. הב רוה ב שת הל למת  צתמ בל ע. חל זל גתמ מי ישו  אי
י בתי גתל שגנ ת צותר מי רי שב רהן מנ הל ד : אל בוה כנ לי

ן ןכךהן ן הותא כךהן יוה לנ עמ ל  אי הות. לב יתב לי אי ס הותא  חב ננ י יא. פת בי נתב הל
אותהות רב קנ י. יי בתי שונ תתי י הל די עב לנ גי ד: הל בוה כנ לי

ם םיוך ל יוך אי ת הב אל ננ א קי נתי ל. קי אי וב כהחל  ג בתנ רל ט. הב במ י יא שו שגי ננ
ל אי רב שגנ י. יי בתי זנ ב הת כת מב ת צותר שונ ד: ותבל בוה כנ לי

ין יןדיי וה דיי בת י רל י פת ע מי מל בוה. שוב ב כת שונ ית מי מתי רנ אל ישו  ין. אי אי נתב קל
וה ים בת עי גנ וה י. פת בתי רנ יק חל רי ר אב יתהאממ ד: ול בוה כנ לי

ם קט ייט םוע קט ייט ה וע דב עי ךנ  וה תת ה. מי דב הב דוה  יב ח בתנ ה. רהמל דב רב ד חל רל חל יתמ .ול
יא בי מוה לב ר כתנ בתל גתל תנ ד: ני בוה כנ לי

ר קע רדיט קע ם דיט תב אוה וה  בת רנ חל ם. בתנ תב יבב כי שונ ךנ  רמ דמ ץ. כתנ רמ אב הב ל  על
ם טב בב יא. חל בי ם הי תב ה אוה מהשמ ד: ותלנ בוה כנ לי
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ר כע שכ  רביי כע שכ  ם ביי לב ענ נמ י  חל ל  אי ם. זהאת  לב שונ מש רוה  כב שגנ ן  תל .נב
ם לב ת עוה נתל הש ית כתנ רי י. בתנ בי י חוה לי ר על י פת כל ינ ד: ול בוה כנ לי

ים סיי יםני סיי ם ני יי נל ר ותשונ שגמ ם. עמ נותיי ם שונ יהמ רי בנ די ר. בתנ ה לוה דתל שגב עב
ם יי מל י. שוב בי י אב לי אל וה י גת ד: צותרי בוה כנ לי

ת מע תאר מע ה אר יב הב יהות  פי ה. בתנ יתב ני על ה  נב מב לנ אל הת. לנ נב בתנ ר  שמ אל
ה יב חל י. המ ותבי ר שו מל וה אב שו פנ נל ד: ותלנ בוה כנ לי

ן מע ע שמי ןהע מע ע שמי ה הע תב רנ שוב וה  ס בת ה. ני תב ינ הב ה ונ כב רב בתנ ח. הל מל קתמ ד הל ל כת
ה תב לנ י. להא כב בתי רנ תתי י ול לי דתנ גנ תתי ד: ול בוה כנ לי

ים פי ד  יםרוך פי ד  י תההות רוך רי חל יהות. אל י ט פת במ י שו ה בתנ ב כת רות ה. הי יתהאמנ 'ול
יא. הותא בי ה נב תתב אל ת ונ ממ ד: אל בוה כנ לי

זער גט רו  זע גט ה ו  שגב ר עב ה. אהממ להשב ים שונ ני ב ר שו ב פת סנ ר להא. מי טב מב
ה צב רנ ךנ אב ל תת יא. ני בי י מת יא הל צי וה מת ד: הותא הל בוה כנ לי

ן תע ןנט תע ים נט כי לב הנ ל מל אי ים. לוה הב כי אב לנ ל מת ם הל לב עוה ת. בתנ וה תת עי ותלנ
ם י כי רב צנ נתי י. הל בי רנ על ל לבה כת גנ ד: הותא ני בוה כנ לי

ה ט שמי דש ק  הביי ט שמי דש ק  ה ביי רב הר טב ה. ותבנ רב עב סנ בתל לבה  עב להה  יו. עב לב אי
א רב ע קב ישוב לי י. אל בי י אב בי ר אב יתהאממ ד: ול בוה כנ לי
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י שמי פ  ינע שמי פ  יהות נע יתי ותי אי יד  מי ב הות. תת אי צב מנ אמ ן  י תת יי י  ח. מי תל מ פת
הות אי רנ י אמ יתי י. בתי בתי נל שונ ד אמ על יף בתנ קי שונ ד: יל בוה כנ לי

ין סי יןחס סי ה חס אב רנ קנ ני ש  דוה ה. קב אב רב יו  נב ב פת ר  מ שו אל ישו  זמה. אי
ה אב צנ דוה מב יר יב בתי ב יא. כת בי הב ה לוה לנ ותרב שו ד: תתנ בוה כנ לי

ר כוך רזט כוך י זט רי ני יר  אי יב ב  טוה י. לנ ירי ן עי יוה צי ר  י שגת יבל ר. וי יהאמל ונ
י רי על נל תנ י. הי בי י שונ ר קותמי פב עב ד: מי בוה כנ לי

ל לקוך י קוך לי לב הל ת מל רל מנ י. זי לי אל וה י גת יב צותרי שוי קנ ה. יל יב ותמי להא דת ונ
י י. לי י בי תי מב שונ ד ני ל עוה כב ד: בתנ בוה כנ לי

בסימן טובבסימן טוב

י הי יי  הי נות י  ילי חי בתנ ם  לוה ל. שוב אי רב שגנ יי בתנ ה  וב לנ ל שו ב. ונ ן טוה ימב סי בתנ
נות א לב ן בתב ל. בתי אי גוה א הב בוה יו יב מב יב ב: בתנ ן טוה ימב סי בתנ

ד לע ייע דהע לע ייע ן הע נב על רל י  הי ן. ינ נב לוה תנ יי י  דל ל שו ל  צי ז. בתנ אב ה  רב וה תת ותבל
ן נב וה בת תנ ל. יי אי וה ל שו כב ת לנ יף דתב לת אל ב: ינ ן טוה ימב סי בתנ

רוך קוך מ  רוךוי קוך מ  רותךנ וי בב י  הי רותךנ. ינ אב י  הי ינ יו  יתב חל ן  מל נוה. זנ חב לנ שש ונ
רותךנ י עב הי ל. ינ אי גתב תנ חוה להא יי בנ זי ב: ונ ן טוה ימב סי בתנ

מוך מוךשמ  ר שמ  במ ל עי כב א בתנ צי ר. יי במ י גתמ הי ל ינ דתל גנ ר יי מ שו י. אל אי רנ יי ותלנ
ר בי י חב הי ל ינ ל. אי מותאי שונ רוה כתי דוה י בנ הי ב: ינ ן טוה ימב סי בתנ
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י דן יעס דן ה עס יבב ם שגי גל ה ונ נב קנ ה. זי בב ל טוה כב ן בתנ י שו י דתב הי ם. ינ לוה שוב ונ
בה הל רהב אל ל. לוה ונ אי ר הב ן יהאמל י ן כת מי ב: אב ן טוה ימב סי בתנ

ל וך מי ניי להע וך מי ניי וה הע מת על ךנ  תוה וה. בתנ מת אי ותלנ יו  בי אב לנ ימה  חנ ימה. יי הנ יי ונ
וה מת יו עי לההב ל. אל אי רב שגנ ית יי ל בתי ב ם כת עי ב: ונ ן טוה ימב סי  בתנ

וברון הבא בשם הוברון הבא בשם ה            ''    

ים כי רוי יםבי  כי רוי י בי  מותנל ל אל הל ם קנ מ תת ם ה. אל י שו א בתנ בתב רותך הל ':ותבב

ד לע דיע לע ב יע ן טוה ימב סי בתנ ימה  הנ יי ד  ישלב ן. הל גתל מוה  ימה כנ הנ יי ונ ל  דתל גנ יי
ב טוה ב. רב טוה קתנ ל מי צי נתב יי יחל  לי צנ יל ונ למה  על ר. יל ן יהאמל י ן כת מי אב

ם ה'': ה י שו א בתנ בתב רותך הל ותבב

ק לע קחן לע ים חן ימי עי נתנ בתל נות  לב ן  ל להש. ישתת ב שו לנ למה  על נל יו  מב יב ותבנ
ים לי גב ית ה. רנ בי ים לנ נתי טל ים ותקנ לי דוה ם ה': גתנ י שו א בתנ בתב רותך הל 'ותבב

כךר כךרז  יךב ז  ממ חל ית, רל רי בתנ ם הל דל ךב. ונ ת צהאנמ ד אמ קוה צהאן, ותפנ
ית רי אי נ שות ךב. הל יחמ שוי מנ ד  יל ל  ד, על וי דתב ן  בתמ יחל  שוי ח. מב לל ותשונ

יא ה בי הות ננ יתב לי ם ה': אי י שו א בתנ בתב רותך הל 'ותבב

ד לע ייע דהע לע ייע יתוה הע רי בנ ה לנ כב זתמה זב תוה. הל ב פת חש אות  רנ יי וה  מת אי ונ יו  בי .אב
תוה אוה ךנ  רי בב ינ ל  אי גוה הל ךנ  אב לנ מל ם. הל נהעל בתנ ת  זוה חל לל ה  מ כת זנ יי ונ

ם ה': ה י שו א בתנ בתב רותך הל 'ותבב
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י הי יי  הי י י  מותנל אל ל  הל קנ בתי ל  מוה נתי הל ם  ה, דל מ שות אי חל  חוה ני יחל  רי כתנ
י אדהנב י, לל אדהנב לל א  י סת כתי ם  יי לל ירותשב ים, ותבי חי בב זנ יב  רי קנ נל

י אדהנב ת לל לוה עוה ם ה: ונ י שו א בתנ בתב רותך הל 'ותבב

ם תע םחט תע ד חט עי ותלנ ת  פי מוה ת  אוה לנ ות  נ רי שגב בנ ינות, בתי ני בב ותלנ נות  לב
ד עמ וב ם  לב עוה י, לנ נל מוה עות  דנ יי ונ ינות  אי רוה ירות  כתי נות, יל חנ נל אל י  כתי
ךנ ה רל ע בתי ם ה': זמרל י שו א בתנ בתב רותך הל 'ותבב

Rituel de la Brit-MilaRituel de la Brit-Mila    

Le père du nouveau n      é récitera la Téfila suivante

מות י חי ותרנ ימות,  חי ותרנ לות  י חי דנ בתי  , הת י תת יננ כי ותשנ הותא  יךנ  רי בתנ א  שוב דנ קש חותד  יי ם  י שו לנ
"א, הי ת  אוה א"ו  וב ת  אוה בתנ "א  הי ת  אוה יות"ד  ת  אוה ם  י שו א  דב חל יל לנ  , לות י חי ותדנ
זמה ק  ינוה תתי מותל  לב א  בתב י  נהכי אב ה  נתי הי  , ל אי רב שגנ ל־יי ב כת ם  י שו בתנ ים  לי שונ א  חותדב יי בתנ
: זהאת ר מל אל נתמ מ שו מוה  ה כתנ שגי ת על ול צנ יתים מי קל י) לנ ני ת־בת מותל אמ (ואביו יאמר: לב
ם כמ ל לב וה מת . הי יךב רמ חל אל ךב  על רנ ין זל ותבי ם  יכמ יני ותבי י  יני בתי מרות  שונ ר תתי מ שו י אל יתי רי בתנ
א קב חותלב בתנ סוה  י ני כנ הל ותלנ ינות,  בי אב ם  הב רב בנ אל ל  מ שו יתוה  רי בנ בתי סוה  י ני כנ הל לנ ר,  כב ל־זב ב כת
א וב על רל א  יהי וי ם.  לב עוה ד  סוה ינ ק  י דתי צל ונ יב:  תי כנ דתי הותא,  יךנ  רי בתנ א  שוב דנ קש דתנ א  בב טב
ת וה פת ר חש שגמ עמ ה לנ מ כת זנ יי . ונ יהת י בתי עי רנ תנ יי א ונ נב בתב רנ אי קב הל הותא בתנ יךנ  רי א בתנ שוב דנ קש דתנ
ב: י תי כנ די , כתנ י תי אב א דתנ מב לנ על א לנ יתב קל י דתי צל ד לנ בתל ענ ממ הותא לנ יךנ  רי א בתנ שוב דנ ן קש י מי זנ דתי
קדהשו  . ךב יתמ בתי טותב  בתנ ה  עב בת שגנ ני  . יךב רמ צי חל הן  כת שונ יי ב  רי קב ותתנ ר  חל בנ תתי י  רי שונ "אל
ין אי ונ ות  נ י שו דתב קנ מי ית  ם בתי מי שוב ונ נות  ירי עי ה  בב רנ ר חב ינות  תי וה נ וה על ה בתל תתב על ונ  . " למךב יכב הי
זתמה ית הל רי בתנ ם הל ב דתל ל שו חנ א נמ יתהי מ ן שו צוה י רב הי . ינ ות נ די על ות בתל ר נ פת יתכל מ ת שו נוה בתב רנ נות קב לב
י־ רי מנ ן אי צוה רב לנ יות  הנ ם. יי י חי בב ת ותזנ לוה יו עוה לב י עב תי ליי על המ ונ חל  בתי זנ י מי יתי ני בתב ות  לת אי כתנ

 : י לי אל גה י ונ ה צותרי ההוב . ינ ךב י נמ פב י לנ בתי ן לי וה י גנ המ י ונ פי
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Le Sandak       récitera la Téfila suivante

חותד יי ם  י שו התלנ י תת יננ כי ותשנ הותא  יךנ  רי בתנ א  שוב דנ קש ימות,   חי ותרנ לות  י חי דנ ימות, בתי חי ותרנ
לות י חי יות, ותדנ ת  אוה ם  י שו א  דב חל יל הי"לנ ת  אוה א"ד  וב ת  אוה בתנ הי"א  ת  אוה ,א"ו 

ל אי רב שגנ ל־יי ב ם כת י שו ים בתנ לי א שונ חותדב יי ימה, בתנ הנ אמ ק ונ דתב ננ ת סל יוה הנ א לי י בתב נהכי ה אב נתי הי
ה ילב מתי הל י  כל רי ינ ל  על ת  וה שג על לל חל  בתי זנ ותמי א  י סת ה. כתי ההוב ינ ךב  י נמ פב לתנ מי ן  צוה רב י  יהי וי

ה רב ב פת ל ח כת בתל זנ ימה מי הנ יתי מ ינות שו תי בוה י אל אלההי ינות וי לההי י, אל האתל טת ל־חל ב ל כת ר על י פת כל ,ותתנ
י על שוב ותפנ י  תל נוה וה שו, על קהדמ ית  רי בתנ ת  אוה ותבנ י  כל ירי בתי י  תתי מנ גל ב פת מ שות ה  מל ט  רל פנ .ותבי

ן ותי כל לנ ת  אותיוה רנ ר הב ת  וה נ ותב ל כת ל־הל כת נות  וב כתי ות  לת אי כתנ ליינות  עב למה  על תל ת־, ונ אמ ן  קתי תל ותלנ
ן יוה לנ עמ ם  קוה מב בתנ הת  שוב רנ ן, שוב צוה רנ ת  וה שג על לל ונ ות  נ רי צנ יוה לנ רותחל  ת  חל נל ת  וה שג על לל

ות נ אי רנ וה ליינות. בת עב ינות  לההי י אל דהנב ם אל י נהעל יהי ינות. וי לי ה עב נב ננ וה כת ינות  די ה יב שגי על ,ותמל
ות ה ני ננ וה ינות כת די ה יב שגי על : ותמל

Lorsque le nouveau né entre dans la salle, l'assistance dira
רותךנ הבתב ההוב ם ינ י שו א בתנ בתב : הל

Le père du nouveau n      é       prendra l'enfant dans ses bras et dira             :ךב תמ רב מנ אי ל  על י  כי נה אב שג  ב. שגב רב ל  לב ב שו א  צי מוה י: כתנ חי בנ זי
ה רב בתב שונ ים רותחל ני לההי ה. אל מ כת דנ ני ר ונ בתב שונ ים להא, ליב ני לההי אל

זמה בנ ן: תי יתוה צי ת  אמ ךב  ננ צוה רנ בי ה  יבב טי ת. הי מוה חוה ה  נמ בנ תתי
ם יי לב ב רותשו יל: ינ לי כב ונ ה  לב ק עוה דמ י צמ חי בנ זי ץ  וה פת חנ ל ז תת ז. אב אב

ים רי פב ךב  חל בתל זנ ל מי לות על על :יל
Puis le père continuera . יךב רמ צי הן חל כת שונ ב יי רי קב ר ותתנ חל בנ י תתי רי שונ  אל

Et l'assistance répondra ךב יתמ טותב בתי ה בתנ עב בתנ שגנ ךב, ני למ יכב דהשו הי :קנ
י יני מי ח ינ ל כת שונ ם תתי יי לב ב רותשו ינ ךנ  חי ב כת שונ ם אמ י: אי כתי חי י לנ ני וה שו ק לנ בתל דנ תתי

י כי רי כתנ זנ ם להא אמ ם.אי יי לב ב רותשו ת ינ למה אמ על ם להא אל ל רהאשו, אי על
י תי חב מנ :שגי
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Puis le père dira et l'assistance répétera             :
ל  אי רב שגנ ע יי מל ינות. שונ לההי ה  אל ההוב ד, ינ חב ה  אמ ההוב :ינ

ד עמ ם וב עהלב להךנ לנ מנ ה  יי וה הנ ךנ יי לב ה  מב הוב למךנ יב ה  ממ Deux  :ימהומ fois

א ה נתב יעב שוי ה הוה ההוב א ינ נתב א: אב ה נתב יעב שוי ה הוה ההוב א ינ נתב :אב
א  ה נב יחב לי צנ ה הל ההוב א ינ נתב א: אב ה נב יחב לי צנ ה הל ההוב א ינ נתב :אב

Le Sandak s'assoit et pose l'enfant sur ses jambes, puis le Mohel dit:

ב וה טת כותר לל ית זב רי בתנ ךנ הל אב לנ יא מל בי נתב הות הל יתב לי ל אי מ א שו י סת כתי :זמה הל
Le père de l'enfant dit י תל וה בת רל י ונ רל ותת מוה שו רנ  .בתי

Puis  béni  ה ההוב ינ ה  ב תת אל רותךנ  ךנ, יאהדונהיבתב למ ממ ינות  לההי אל
ם לב עוה ו, הב י תב וה צנ מי בנ נות  ב שו דתנ קי ר  מ שו יסוה, אל ני כנ הל לנ נות  ותב צי ונ

ינות בי ם אב הב רב בנ ל אל מ יתוה שו רי בנ :בתי
Le Mohel récitera la bénédiction suivante juste avant de faire la mila

ה  ההוב ינ ה  ב תת אל רותךנ  ם, יאהדונהיבתב לב עוה הב ךנ  למ ממ ינות  לההי ,אל
ו י תב וה צנ מי נות בתנ ב שו דתנ ר קי מ שו ה, אל ילב מתי ל הל נות על ותב צי :ונ

Le père de l'enfant récitera cette bénédiction après la mila

ה  ההוב ינ ה  ב תת אל רותךנ  ם, יאהדונהיבתב לב עוה הב ךנ  למ ממ ינות  לההי ,אל
זתמה ן הל מל זתנ נות לל יעב גתי הי נות ונ מב יתנ קי ות ונ נ יב חל המ מ :שו

Et toute l'assistance répond

ית רי בתנ לל וה  תת סנ נל כנ הי מ שו ם  י שו יסוה, כתנ ני כנ הל לנ ה  מ כת זנ תתי ךנ  ב כת
ה  רב וה תת יםלל בי ים טוה שגי על מל ה ותלנ ב פת חש לל ת ונ וה צנ מתי לל :ונ
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Ségoula de la Brit-milaSégoula de la Brit-mila    

(Extrait de l'ouvrage ''Kétoréte, Essence et sens de l'encens'')

Le  livre  Ségoulot Niflaot  §15,  rapporte  que  lors  d'une  Brit-mila,
l'instant  où  l'enfant  pleure  après  la  Brit-mila est  un  moment
propice. De ce fait, il recommande de profiter de ces instants pour
prier et implorer Hakadoch Baroukh Hou, car la voix des pleurs du
bébé monte directement aux Cieux. Ainsi, quand on prie au même
instant, on associe sa voix à celle du bébé, comme il est écrit par
allusion  dans  les  Téhilim  6;9-10 י »  יי כנ בתי ל  קוה ה׳  ע  מל שוב י  l’Éternel/כתי
entendit  le  son  de  mes  pleurs »  suivi  de ה׳ »  י  תי נתב חי תתנ ה  הוב ינ ע  מל שוב
ח קתב י יי תי ב לת פי L'Éternel exauça ma supplication, l’Éternel accueillit ma/ תתנ
prière ».

Pour cette occasion, il rapporte une Téfila convenant à cet instant,
dont le contenu rapporte le lien entre la Kétorète et la brit-mila. Il
préconise même de lire la Kétorète avant cette Téfila .

Nos Sages enseignent que la  brit mila est semblable à la  Kétorète.
Expliquons cette comparaison.
Le  Yalkout  Chémouni  (Parachat  Lekh  Lékha)  rapporte  que
lorsqu’Avraham  Avinou circoncit les  membres de sa maisonnée et
ses élèves, un tas de prépuces se forma. Un soleil torride darda ses
rayons sur ce tas, et il en émana un parfum de Kétorète qui monta
jusqu'à Hakadoch Baroukh Hou.  Le  Tout-Puissant  dit  à  Avraham :
« Au moment où tes fils fauteront, Je Me souviendrai de ce parfum
et Je M’emplirai de ra'hamime/clémence ».
De même, un verset (Yé'hezkel 16;6) évoque la circoncision des Bneï
Israël en Egypte par les mots : « Je t’ai vu baignant dans tes sangs et
Je t’ai dit : par ton sang tu vivras ! Et Je t’ai dit : par ton sang tu
vivras !... » L'odeur du sang et des prépuces monta devant Hakadoch
Baroukh Hou comme le parfum de la Kétorète. Par la Brit Mila, ils se
sont rattachés à l’alliance scellée entre Avraham Avinou et Hakadoch
Baroukh Hou.
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En  effet,  l’expression  « Je  t’ai  vu  baignant dans  tes  sangs »  fait
allusion au sang du Korbane Pessa’h et à celui de la Brit Mila.
Afin de mériter d'être délivrés d'Egypte, les Bnei Israël avaient besoin
du  mérite  d'une  Mitsva.  Hachem  leur  donna  donc  la  Mitsva du
Korbane Pessa’h. Or seul un homme circoncit pouvait consommer ce
sacrifice. Aussi, comme tous ne l'étaient pas puisque la pratique des
Mitsvot était interdite durant l'esclavage, ils durent pratiquer la  Brit
Mila.
Ces deux  Mitsvot représentaient pour les Bnei Israël une immense
Méssirout Nefesh (sacrifice de soi), puisqu’elles se firent au péril de
leur vie. En effet, le Korbane Pessa’h était un agneau, animal idolâtré
par les Egyptiens. Les Juifs prirent donc le risque d’être tués lorsqu’ils
abattirent un agneau pour le manger.  Quant à la  Mila, elle devait
être pratiquée par des hommes adultes, ce qui constituait un danger.
Par l'accomplissement de ces deux Mitsvot, les Bnei Israël ont donc
affirmé leur volonté d'être libérés de l'esclavage égyptien pour se
soumettre aux ordres du Tout-Puissant en Lequel ils placèrent leur
confiance.Nous voyons aussi  cette notion de sacrifice dans la  brit
mila, un sacrifice qui, comme la Kétorète, ne vient expier ni une faute
ni un délit, mais apporter joie et bonheur, créer un lien avec le Tout
Puissant, par cette alliance de la mila. 
Chaque juif « brûle » d’impatience de faire la brit mila à son fils. A sa
naissance, personne n'ose prendre le nourrisson dans les bras tant il
est  petit  et  fragile.  Pourtant,  tout  le  monde  pose  la  question :
« Quand aura lieu la brit mila ? », et le père est heureux de répondre
qu’il va le faire circoncire à huit jours ! 
Combien de juifs ont risqué leur vie pour faire la mila de leur fils, que
ce  soit  en  Espagne sous l'Inquisition,  en  Russie  malgré le  régime
communiste ou encore en Allemagne nazie. A l'image de la Kétorète
qui brûle sur le  Mizbéa'h, ils  ont brûlé de ferveur pour accomplir
cette  Mitsva et  dégager le parfum de leur amour pour Hakadoch
Baroukh Hou.
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Téfila au moment des pleurs du bébé
 Si on dispose de temps, on commencera en récitant la Kétoréte :  

ה ט תי תאע טהרמ ת קנ אמ יךב  נמ פב לנ ינות  תי בוה אל ירות  טי קנ הי מ שו ינות  הי לוה אל יב  הותא ינ  
ם יתב קל שו  דתב קנ מתי ית הל בתי מ ן שו מל זנ ים בתי מתי ל סת ל, הל ם על תב יתב אוה ותי ר צי מ שו אל ל ילד-כת

ךנ יאב בי ה ננ מ ךנ, מהשו תב רב תוה תותב בתנ ב כת ל הול: כת לית אמ יב  ר ינ ח-אממ ה קל מ ךב-מהשו לנ
ף  טב נב ים  מתי ד| סל בל בתנ ד  בתל ה  ב כת זל ה  בהנב ותלנ ים  מתי סל ה  נב בתנ לנ חמ ונ למת  חי ותשונ

ימה הנ חל: יי קי ה רוה שגי על ח מל ת רהקל טהרמ קנ הת  אהתב יתב  שגי עב ר, ונ הוה בח טב לת מש מנ
שו ל: קדמ אההמ ת בתנ דש עי י הב ני פנ ה לי נתב מ מת ה מי ב תת תל נב ק ונ די ה הב נתב מ מת מי ב  תת קנ חל שוב ונ

ה ב מת ךב שוב ד לנ עי ותב ר אי מ שו ד אל עי ם, מוה כמ ימה לב הנ ים תתי שוי דב שו קב ר: קהדמ מל אל נמ :ונ
ר הקמ בת בתל ר  הקמ בת בתל ים  מתי סל ת  טהרמ קנ רהן  הל אל יו  לב עב יר  טי קנ הי יבוה, ונ יטי הי בתנ

ת ה-אמ נתב ירמ טי קנ יל רהת  י נת ת: הל אמ רהן  הל אל להת  על הל ין-ותבנ בתי רהת  נתי הל
ם כמ י דהרהתי יב לנ י ינ ני פנ יד לי מי ב ת תת טהרמ ה קנ נתב ירמ טי קנ ם יל יי בתל רנ על  :הב

ן נט ט בי רע נוי  ט ד: תי יצל י כת ת  טהרמ קתנ הל ותם  טת י ים? פת י שות שוי ונ ת  אוה מי להשו  שונ
הת בב יות  הב ים  ני ה מב נב מוה ן, ותשונ יל ננ מי כתנ ה  ב שות מי חל ול ים  י שות שוי ונ ת  אוה להש מי שונ

ה מתב חל ת הל מוה ל, ינ כב ה בתנ נמ ם-מב ב, יוה רמ עמ יתוה בתב צי חל ר ותמל הקמ בת יתוה בתל צי חל .מל
ים רי תי ים ינ ני ה מב להשוב ל, ותשונ דוה ן גתב ההי יס כת ני כנ ם מל המ י מת מ ם, שו המ ל מי טי נוה ונ

ם י ותרי פת כתי הל ם  יוה בתנ יו  נב פנ חב להא  ם, מנ יוה ב  רמ עמ בתנ ת  מ שו מ תת כנ ל מת לל ן  רב י זי חל ותמל
ם י ותרי פת כתי ה, הל קתב דתל הל ן  מי ה  קתב דתל ת  ול צנ מי יתים  קל לנ י  די ר. כתנ שגב עב ד  חל אל ונ

הת בב יות  הב ים  ני מב מל ן. סל הי ות  לת אי י: ונ רי צתר ן. הל רמ וה פת צתי הל ה. ונ נב בתנ לנ חמ הל .ונ
ה נב בוה לתנ הל ה. ונ נמ מב ים  עי בנ שוי ים  עי בנ שוי ל  קל שונ ר. מי ה. מוה יעב צי .ותקנ

דתנ רנ למת ני וה בת שוי ם. ונ וה כת רנ כל ר. ונ שגב ה עב ב שות ל שוי קל שונ ה, מי נמ ר מב שגב ה עב ב שות .שוי
ר שגב עב ים  ני שונ טנ  שגנ ה. קוה להשוב שונ ה  ותפב לת ה. קי עב שונ תתי ן  מוה נתב ית. קי רי וה בת

ין בתי ה קל עב שונ א תתי נב י שוי רנ ל א. כת לבתב ין תתנ בתי קל לבת ונ ין תתנ אי ין סנ יסי רי פנ ין קל ,יי
יק תתי על ר  יוב חי ר  מל חל יא  בי מי ין  יסי רי פנ קל ין  יי א  צב מב להא  ם  אי ללח. ונ ממ

ע בל רוה ית  מי דוה הותא, סנ מ שו ל  ב כת ן  שוב עב למה  על י. מל לי בנ בתל הל ן  תב נב י  בתי רי
ר מי ל: אוה ב ן כת דתי רנ יתל ת הל ל פת ף כתי יא-אל הי מ הת. שו לב סב נ פת שו  בל דתנ הת  ן בתב תל ם נב ,אי

ל ב כת ת מי חל ר אל י סת ם חי אי ה-ונ יתב ב מי יתב הב חל י נמ מב מל : סל
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ר מן ל אוך יאן לי מ  ן גיע ע ן בי עוך מ  ן שמי ט בי ף: רע טי וה נת ף הל רב בא שונ לת ינוה אמ י אי רי צתר הל
ף טב קתנ י הל צי על ה. מי אב יא בב ה הי מב א לנ נב י שוי רנ ל ית כת רי וה ת? בת וה פת ל שו י לנ די כתנ

ה אב נב א  הי תתנ מ שו י  די כתנ ן  רמ וה פת צתי הל ת  אמ הת  הותא. בתב ה  מב לנ ין  יסי רי פנ קל ין  יי
א ן? בב רמ וה פת צתי ת הל וה אמ ת בת רוה שונ י לי די ה, כתנ זתב א על הי תתנ מ י שו די י. כתנ להא מי הל ול

הת ין לב פי ם יב יי לל גנ י? רל ני נ פת מי שו  דתב קנ מתי ם בתל יי לל גנ י רל ין מי יסי ני כנ ין מל אי מ בא שו לת אמ
ד בוה ב כת א: הל יב ננ ל ר, תת מי אוה ן  תב נב י  בתי ר: רי מי אוה ק  חי וה שו הותא  מ שו ק: כתנ די הב
ב יטי ק, הי די הב ב  יטי ם, הי י מי שגב בתנ לל ה  פמ יב ל  וה קת הל מ שו י  ני נ פת הת. מי מב נ טת י פת

ה רב י שו כתנ ין  אי צב חל נות. לל ענ מל שוב להא  על  י בי רב ותלנ ישו  לי שוב י. לנ בתי רי ר  מל אב
ה הותדב ל: ינ לב כתנ הל ין: זמה  אי צב חל לל ה  רב י שו כתנ הת  תב דתב מי כתנ ם  ר. אי י סת חי ם  אי ונ

ל ב כת ת מי חל ה-אל יתב ב מי יתב הב חל י נמ מב מל :סל

א רט ט פי ר קע י בע נן ט ה :תי אב ה בב תב ינ ה הב נב ים שוב עי בנ שוי לנ ים אוה  י שות שוי ת לנ חל אל
ין אי צב חל ם לל יי ירל ל שוי מ א. שו רב ב פת ר קל י בל ני ב ד תת עוה הת: ונ ן בתב תי ה נוה יב הב ות  לת אי

שו בל ל דתנ מ ב שו טוה רנ הת, קב יחב י רי ני נ פת ד מי מוה ל ללעל כוה יב ם  דב ין אב ה. אי ב מת לב ונ
שו בל דתנ הת  ן בתב י בי רנ עב ין מנ ה? אי רב מנ ה אב רב וה תת הל מ י שו ני נ פת ל: מי י כב אהר-כתי שגנ

ל כב להא-ונ שו  בל יב-דתנ ינ לל ה  מ שות אי ות  נת מ מת מי ירות  טי קנ נות: תל ב מת עי ת  אוה בב צנ יב  ,ינ
ה לב קב סמ על י יל הי לוה אל נות  ב לב גתב שגנ ת: מי אוה בב צנ יב  חל, ינ הטי ם בת דב י אב רי שונ אל

ךנ ה: בתב יעב שוי הוה יב  ה, ינ לליהוב ה  בב רנ עב ונ נות:  אי רנ קב ם  יוה בנ נות  ני על יל למךנ  מ מת הל
: ת יתוה מהני דנ ם קל י ני שוב ם ותכנ לב י עוה ימי ם כתי לבי ירותשוב ה וי הותדב ת ינ חל ננ מי
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ם לט ל עוך נוך שע יבוך םרי לט ל עוך נוך שע יבוך ית ::רי במ ן שמ מב זנ בי
ל דוה גב ן  כההמ ה  יב הב ים  יב קב ש  דב קנ מי הב
ת רמ טוה קנ ן  בב רנ קב יךב  נמ פב לנ יר  טי קנ מב

ים מי סב ךב, הל מנ עב ל  על ר  פמ כב ותמנ
ל אמ רב שנ ה , יי תב על נות- ונ ינ תי וה נ וה וה על בב

לבה טנ ותבב ש  דב קנ מי הל ית  בי ב  רב חב
ה דב בוה עב נות, הב לב ין  אמ ן, ונ כההמ להא 

להא ש ונ ליי אמ חב להא גל ה ונ תב חנ להא מב ונ
ים מי סב הל ת  רמ טוה קנ להא  ונ חל  במ זנ ,מי
יח שי לבא  אמ ינות  ני פב לנ ר  אב שנ ני להא  ונ

ינות תי תוה פנ ר, שי מב אמ נמ ה: "שמ מב לנ של ותננ
ינות תי פב ים שנ רי ".פב

ן צוך י רט הי ןי  צוך י רט הי הי  ךב  י נמ פב לנ מי ינות'   קמ לוה אל
ינות תי בוה אב י  קי לוה אמ ן, ונ רוה כנ זי א  המ ינ שמ

ךב דמ בוה א כנ סמ י כי נמ פנ ל לי קותבב ינות מנ ,פי
ת רמ טוה קנ יךב  נמ פב לנ ות  נ בנ רב קנ הי ילות  אי כנ

ים מי סב ל. הל על למינות ותממ עב ל מנ טמ בב תמ שמ
ת זירוה גנ כהל  ל  אי רב שנ יי ך  ממ על כהל 

ת עוה רב ונ ת  שוה ן, קב יתמ תי ל  אל ונ
נות יתי ל במ א אל בוה ית לב חי שנ מל כהל, הל ונ

ת שוה גנ רב תנ מי הל ת  וה י נש על פותרנ י  ינמ מי
לבם עוה לב ת  אוה נות, ותבב אתמ ר צמ מוה ותשנ

ם לב עוה ד  עב ונ ה  תב על ממ נות  י, ותבהאמ כי
ל אמ רב שנ ר יי ממ ה שוה תב .אל

Maître  du  monde ! A
l’époque  où  le  Beth
Hamikdache existait, le Cohen
Gadol brûlait  devant  Toi
l’offrande  de  la  Kétorète et
faisait  expiation  sur  Ton
peuple,  Israël.  A  présent,  le
Beth Hamikdache est détruit à
cause  de  nos  fautes  et  le
service sacrificiel n’existe plus.
Nous n’avons plus ni cohen ni
pelle,  ni  braises  ardentes  ni
autel  ni  Kétorète.  Il  ne  nous
reste  plus  que les  paroles  de
nos lèvres, comme il est écrit :
« [Les  paroles  de]  nos  lèvres
remplaceront les bœufs ».

Puisse-t-il  être  Ta  volonté,
Éternel  notre D.  et  D.  de nos
pères,  que  les  paroles  de
notre  bouche  soit  agréées
devant  le  Trône  de Ta  Gloire
comme si nous avions offert la
Kétorète devant Toi, et qu’elle
annule  tous  mauvais  décrets
pénibles  contre  nous  et  tout
Ton  peuple  Israël.  Ne  laisse
entrer  chez  nous  ni
destructeur  ni  événements
pénibles,  et  veille  à  tout
jamais sur  nous lorsque nous
partons  en  voyage  et  en
revenons,  car  Tu  es  le
Protecteur d’Israël.
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ם לט ל עוך שע נוך  יבוך םרי לט ל עוך שע נוך  יבוך יות ::רי הנ יי שנ נות  כי זב
ות י הנ יי ונ ה  רב תוה בל ים  ירי אי מנ נות  ינ נמ בב

ם לב כנ שי ם ונ גותפב ים בנ יאי רי למי, בנ עב ותבב
ת בוה טוה ת  ידוה ים, מי קי סנ עוה ונ

ה מב שנ ה לי רב תוה ים. בל אי מותלב יות מנ הנ יי ונ
ת אל רנ יי ותבנ ה  מב חהכנ ותבנ ה  רב תוה בל

ה רב הוה ם טנ יי מל ים. שב יי ם חל המ ן לב תמ ונ
ים רותכי אל ונ ים  בי ילמם, טוה צי תל ונ

ע רב הל ן  יי יי על ע, מנ רב הל ר  ימצמ ,ותמי
ים גותני הל ים  יוותגי זי ם  המ לב ן  י מי זנ תב ,ונ

ל דוה גב ע  פל שמ למינות, בנ עב על  י פי שנ תל ונ
ב רב ע  פל שמ נות  תי ינ במ י  ני בנ כהל  ל  על ונ
ה בב טוה ה  סל נב רנ פב ותבנ יאותת  רי בנ ,בי

ם לב ד עוה על ות  נ עמ זלרנ ונ נות  חנ נל ה, אל שב עב
ן עב מב ותלנ ים  בי רב הב יךב  ממ חב רל ן  עב מב לנ
ם הב רב בנ אב ים  שי דוה קנ הל ינות  תמ בוה ,אב

ק חב צנ יךב, יי דמ בב על קהב  על יל ן, ונ עב מב ותלנ
ן רוה הל אל ונ ה  ד, מהשמ וי דב ונ ף  סמ ,יוה

ים די י סי חב הב ים ונ יקי די צב ן כהל הל עב מב ,ותלנ
ליינות עב ן  גמ תב ם  כותתב ר, זנ כב שב ן  תמ ונ

ךב מנ שי בנ ים  חי טנ בוה הל כהל  לנ ב  טוה
ת ממ אמ ם, בנ הי ימב עי נות  קי לנ חמ ים  שי ,ונ

כותת זנ ם להא בי ים, אי מי חב רל יות. בנ הנ יי
י פי י  רי מנ אי ן  צוה רב י, לנ יבי לי ן  וה י גנ המ ונ

יך נמ פב י' ה, לנ לי אב גוה י ונ .צותרי

Maitre  du  monde !
Donne-nous le mérite que nos
enfants  réussissent  dans  la
Torah, soient sains de corps et
d’esprit,  aient  de  bons  traits
de caractère, étudient la Torah
dans  un  but  désintéressé,  et
soient  emplis  de  Torah,  de
sagesse et  de crainte  du Ciel
pure.  Donne-leur  une  bonne
et  longue  vie,  sauve-les  du
mauvais  œil  et  du  mauvais
penchant.  Donne-leur un bon
conjoint avec largesse ; envoie
à nous et à toute notre famille
une  grande  abondance  de
santé et de bonne  parnassa à
jamais pour  nos descendants.
Agis  au  nom  de  Ta  grande
bienveillance,  au nom de nos
saints  patriarches  Avraham,
Yits’hak  et  Yaakov,  Tes
serviteurs,  au  nom de Moché
et Aharon, Yossef et David, et
au  nom de tous les  justes  et
les  hommes  pieux,  que  leur
mérite  nous  protège.  Donne
une bonne récompense à tous
ceux  qui  font  réellement
confiance  à  Ton  Nom ;  mets
notre  part  avec  eux  par  Ta
miséricorde, si ce n’est pas par
notre  mérite.  Puissent  les
paroles  de  ma bouche  et  les
réflexions  de  mon  cœur  être
agréables  devant  Toi,  Éternel
mon Rocher et mon Délivreur.
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NominationNomination    

Le Mohel ou un homme de l'assemblée prendra la coupe de vin et dira

ן נב רב י מב רי בנ ים Et l'assistance répondra .סל יתי חל .לנ
ה  ההוב ינ ה  ב תת אל רותךנ  ם, יאהדונהיבתב לב עוה הב ךנ  למ ממ ינות  לההי ,אל

ן פמ גתב י הל רי נ א פת רי וה : בת

Puis prendra dans la main droite des plantes odoriférante 
puis récitera avant de sentir :

ה  ההוב ינ ה  ב תת אל רותךנ  ם, יאהדונהיבתב לב עוה הב ךנ  למ ממ ינות  לההי ,אל
א  רי וה יבת צי י/על בתי שגנ י/עי יני יםמי מי שגב : בנ

ה  ההוב ה ינ ב תת רותךנ אל ם, יאהדונהיבתב לב עוה ךנ הב למ ינות ממ לההי ר, אל מ שו אל
ן טמ בתמ יד מי די שו ינ דתי ם, קי רוה שגב אי שונ ק בתי חוה ם, ונ תל יו חב אב צב אל צמ ונ

שו ית קהדמ רי ת בתנ אוה נות. בתנ קי לנ י חמ ל חל אי ר זוה  כל שגנ ן בתי י ל כת על
נות רי אי שונ שו  קהדמ ע  זמרל ידותת  די ינ יל  צתי הל לנ ה  ותי צל נות  צותרי

ת חל ל שות ות. מי נ רי שגב בנ בתי ם  שגב ר  מ שו אל יתוה  רי בתנ ן  על מל רותךנ. לנ בתב
ה  ההוב ה ינ ב תת ית, יאהדונהיאל רי בתנ ת הל רי וה Et gouttera un peu du vin: כת

ינות תי בוה י אל אלההי וי ינות  לההי למד , אל יתמ ת הל יתים אמ י(קל ני זתמה) בתנ הל
יו  בי אב י( לנ וה) לי מת אי ל , ותלנ אי רב שגנ יי בתנ מוה  שונ א  רי קתב יי .)Prénom(ונ

ישו  אי ח הב מל שגנ אומר(יי מברך  הוא  י: וכשהאב  צל לב חל א  צי יוה בתנ ח  מל שגנ אמ מ שו ן  צוה רב י  הי )ינ

יו צב לב א חל צי יוה הת, בתנ נב טנ י בי רי פנ ה בתי ב שות אי ל הב גי תב מותר, ונ אב ב :כת
ךב מ מת אי ונ יךב  בי ח־אב מל שגנ ךב.יי מ תת דנ לל יוה ל  גי תב ר: ונ מל אל נמ בהר: ונ על אמ וב

ךנ יי מב דב ת בתנ סמ סמ וה בת תנ מי ךנ  אי רנ אמ וב ךנ  יי לל ךנ, עב יי מל דב בתנ ךנ  ר לב אהמל וב
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י  יי Ilחל  donnera un peu de vin dans la bouche de l'enfant ךנ ר לב אהמל וב
י יי חל ךנ  יי מל דב ר: בתנ מל אל נמ יתוה: ונ רי ם בתנ לב עוה ר לנ כל ה. זב ותב ר צי בב דתב
ר וה דת למף  אמ ם: לנ הב רב בנ ת־אל אמ ת  רל ב כת ר  מ שו תוה. אל בותעב ותשונ

ק חב שגנ יי חהק: לנ לנ קהב  על יל לנ הב  ידמ מי על יתל ית. ול רי בתנ ל  אי רב שגנ יי לנ
ם לב ה : עוה יההוב דות לל ביאהדונהיהוה י טוה וה.  כתי דת סנ ם חל לב עוה י לנ :כתי

)Prénom( ן טב קתב הל ליהות. זמה  דתנ גל ינ ים  לההי ס. אל נל כנ נתי מ שו ם  י שו כתנ
ים שגי על מל ה ותלנ ב פת חש לל ת ונ וה צנ מתי לל ה ונ רב וה תת ס לל ני ב כת ךנ יי ב ית כת רי בתנ לל

ים בי ן. טוה מי ר אב נהאמל ן ונ צוה י רב הי ן ינ כי : ונ
Toute l'assistance dira

יר ירשמי ת שמי לוה על ל מת ל הלר ב י כת רי שונ ה -אל הוב א ינ רי ויאהדונהיינ י ר כב רב דנ בתי ההליךנ  יעל :  הל גי ינ
ךנ ר ב לב טוה יךב ונ רמ שונ ל אל י תהאכי יךב כתי מ פת ל ךב : כת תתנ שונ ךב אמ יתמ י בי תי כתנ רנ יל ה בתנ יתב הרי ן פת פמ גמ כתנ

ךב ר נמ חב לנ ש שו לנ יב  בי סב ים  זייתי י  לי תי שונ כתי יךב  נמ י :בתב כי ה  נתי א-הי רי ינ ר  במ גתב ךנ  בהרל ינ ן  כי
ה  ר הוב ה  : יאהדונהיינ הוב ינ ךב  כנ רמ בב םיאהדונהיינ לבי ב רותשו טותב ינ ה בתנ אי ן ותרנ יתוה צתי  מי

יךב ר יתמ י חל מי הל ינ ה : כת ר אי ל-ותרנ ם על לוה יךב שוב נמ בב ים לנ ני ל-בב ר אי רב שגנ :יי
         :Celui qui a perdu un proche récitera le Kadich suivant

ל דיע ע גי ת  ליי דיע ע גי ת  א יי בתב רל הת  מי שונ שו  דתל קל תנ יי ן[ .ונ מי א ]אב מט ל  עט אבי  רב י בנ ה,  דתי עותתי רנ ךנ, כתי י לי מנ יל ונ
ה כותתי לנ ה, מל ני קב רנ ש ח פת מל צנ יל הת, ונ יחי שוי ב מנ רי יקב ן. [וי מי ן] אב יכוך יין חע ןבי  יכוה מי יוה ותבנ  

ל אי רב שגנ ית יי ל בתי כב י דנ יתי חל יב, ותבנ רי ן קב מל זנ א ותבי לב גב על ן, בתל מי רות אב מנ אי ן [. ונ מי יהא- אב

] שמיה רבה  א... הן ךני  רל בתב תנ א יי יתב מל לנ י עב מי לנ עב ללם ותלנ עב לנ ךנ  רל בב א מנ בתב רל יהת  מי שונ  .
ח בתל ל תת שונ יי ר. ונ אל ב פת תנ יי ם. ונ מל רוה תנ יי א. ונ י שגת נל תנ יי ר. ונ דתב הל תנ יי מה. ונ לת על תנ יי ל. ונ ב לת הל תנ יי ונ

א שוב דנ קש דתנ הת  מי הותא, שונ יךנ  רי ן[ .בתנ מי א ]אב ט לי ען אל  תב ירב שוי א  תב כב רנ בתי ל  ב כת ן  מי  ,
אתתי תב מב חל נמ א ונ תב חב בתנ א, שונ מב לנ עב ן בתנ רב י מי אל ן, דתל מי רות אב מנ אי ן[ .ונ מי א] אב מט לט א שמ  הן י 

א יתב מל ן שונ א מי בתב ה, רל ב לת אש ה ותגנ פותאב א ותרנ בב יזב י שו ה ונ מב חב נמ ה ונ ותעב ישו ע וי בב שגב ים ונ יתי חל
ה לב צתב הל ונ ח  יול רי ונ ה  רב ב פת כל ונ ה  יחב לי ן. ותסנ מי אב רות  מנ אי ונ ל  אי רב שגנ יי וה  מת ל על כב ותלנ נות  .לב

ן[ מי ה] אב ע שכ יועוך מב רוה מנ ם בי לוה ל,  שוב ב ל כת על ליינות ונ ם עב לוה ה שוב שגמ על ו יל י מב חל רל הותא בתנ
ל אי רב שגנ וה יי מת ן, על מי רות אב מנ אי ן[ .ונ מי  .]אב
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Birkat HamazoneBirkat Hamazone      

« Mayim A'haronim 'Hova », on se rince et on se sèche les doigts, 
puis on récite ce qui suit. 

ח צתי נל מנ יר לל ר שוי מוה זנ נהת מי י גי ננ נות: בתי תתב יו אי נב ב ר פת אי יב נות  כי רנ יבב וי ות  נ נתי חב ים ינ לההי אל
ה לב ךב: סמ תמ ותעב שו ינ ם  יי וה ל גת כב בתנ ךב  מ כת רנ ץ דתל רמ אב ת בתב על דל ים: לב לההי ים אל מתי על דותךב  יוה

ם ב לת ש כת ים  מתי על דותךב  ר: יוה וה ישו מי ים  מתי על הט  פת שונ י תי כתי ים  מתי אש לנ נות  נתנ ירל וי חות  מנ שגנ יי
ה לב ם סמ חי ננ ל ץ תת רמ אב ם בתב י מתי אש ם: ותלנ ב לת ש ים כת מתי על דותךב  ים יוה לההי ים אל מתי על דותךב  :יוה

ינות לההי אל ים  לההי אל ות  נ כי רנ בב ינ הת  בותלב ינ ה  נב תנ נב ץ  רמ אות: אמ ירנ יי ונ ים  לההי אל ות  נ כי רנ בב ינ
ץ רמ י אב סי פנ ל אל ב  :אהתוה כת

ה כב רנ בב י אל פי תוה בתנ ב לת הי יד תתנ מי ת תתב ל עי כב ה בתנ ההוב ת ינ ע: אמ מב שונ הל ני כת ר הל בב ף דתב סוה
ם דב אב ל הב ב י זמה כת מהר כתי ו שונ י תב וה צנ ת מי אמ א ונ רב ם ינ י לההי אל ת הב ה: אמ ההוב לת ינ לת הי תתנ

ד עמ ם וב לב עוה לנ וה  שו דנ ם קב י ר שו שגב ל בתב ב כת ךנ  רי יבב י וי י ר פת בתי דל ה: ינ יב ךנ  רי בב ננ ות  נ חנ נל אל ול
הת לותיב לנ ם הל לב ד עוה על ה ונ תתב על ה: מי ההוב י ינ ני פנ ר לי מ שו ן אל חב לנ ש שות י זמה הל לל ר אי בתי דל ינ : ול

Si trois hommes ou plus ont mangé ensemble, ils procéderont au Zimoun. 

Le chef de famille
א ישוב דתי ה קל אב ב לת א עי ב כת לנ מל ךנ לנ י רי בנ ני ן ונ ב לב הל

Les assistants 
ם יי מל שוב

Le chef de famille
א ישוב דתי קל ה  אב ב לת עי א  ב כת לנ מל ותת  שו רנ י, בתי רל מוה ותת  שו רנ ותבי

ך  רי בב ננ ם  כמ ותתנ שו רנ ותבי י  תל וה בת רל ינות1(ונ לההי ות) אל נ לנ כל אב מ שו
לוה מ שות מי

Les assistants
רותךנ ( ינות1בתב יי טותבוה חב לוה ותבנ מ שות ות מי נ לנ כל אב מ ינות) שו לההי אל

Le chef de famille
רותךנ ינות1 (בתב לההי ינות)  אל יי טותבוה חב לוה ותבנ מ שות ות מי נ לנ כל אב מ שו

1 S'il y a 10 hommes ou plus on rajoute נות י לההי אל
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רותךנ ם בתב לב עוה הב למךנ  ממ ינות  לההי ה אל ההוב ה ינ ב תת ת, אל אמ ונ נות  תב ן אוה זתב ל הל אי הב
טותבוה בתנ וה  לת ש ם כת לב עוה ים, הב בתי ם רל י מי חל רל ח ותבנ יול רי ד בתנ סמ חמ ן בתנ חי ן, בתנ נהתי

ר שגב ל בתב כב ם לנ וה. למחמ דת סנ ם חל לב עוה י לנ ל: כתי דוה גתב הל טותבוה  יד להא, ותבנ מי ב תת
נות ר לב סל ד, חב עמ ם וב לב עוה יד לנ מי ב ן תת זוה מב נות  ר לב סל חנ ל ימ אל ל. ונ י הותא אי כתי

הל כת ס לל ני רנ פל ן ותמנ הל, זב כת לל רותךנ  וה עב נ חב לנ ש שו ל, ונ כב ן לנ זוה ה ותמב יב חנ ן מי י קי תנ הי ונ
יו דב סב ב חל רוה ו ותבנ י מב חל רל א בנ רב ר בתב מ שו ו אל י תב יתוה רי מותר, בתנ אב ב ת. כת אמ חל  תי וה פת

ךב דמ ן. יב צוה י רב ל חל כב על לנ י בתי שגנ הל: ותמל כת ת הל ן אמ זתב ה הל ההוב ה ינ ב תת רותךנ אל : בתב

ה דמ ינות נוה לההי ה אל ההוב ינ ךב  ה, לנ דב מנ ץ חמ רמ אמ ינות  תי בוה ללאל ב  תת לנ חל ננ הי מ ל שו על
ה בב חב ותרנ ה  בב ה, טוה רב תוה ונ ית  רי ן, בתנ זוה ותמב ים  יתי נות. חל אתב צי הוה מ שו ל  על
ם יי רל צנ ץ מי רמ אמ ים, מי די בב ית על בתי נות מי יתב די ב. ותפנ תת מנ תל חב מ שו ךב  יתנ רי ל בתנ על ונ

ות נ רי שגב בנ ות. בתי נ ב תת דנ ל מת לתי מ שו ךב  תנ רב וה תת ל  על ךנ. ונ נב צוה רנ י  קתי חש ל  על ונ
ות נ ב תת ענ דל הוה מ נות. שו תב ס אוה ני רנ פל ן ותמנ ה זב ב תת אל מ ן שו זוה ים ותמב יתי ל חל על : ונ

A 'Hanouka et à Pourim on ajoute:

ים סתי נתי הל ל  ל על על ונ ת  וה א לב פנ נתי הל ל  על ונ ת  וה ותע שו תתנ הל ל  על ונ ת  בותרוה גתנ הל ל  על ונ ן  קב רנ ש פת הל ל  על ונ
זתמה ן הל מל זתנ ם בתל הי ים הב מי יתב ינות בתל תי בוה תב ללאל י שגי עב מ ת שו מוה חב מ נת  .הל

HANOUKA ה יב תנ תתי מל י  ימי ה בתי דב מנ עב מ שו כתנ ו  י נב ותבב י  אי נב מוה שונ חל ל  דוה גתב ן  ההי כת ן  נב חב יוה ן  במ
ךנ נב צוה י רנ קתי חש ם מי רב י בי על הל ותלנ ךנ  תב רב וה ם תת חב כתנ ל שו ל לנ אי רב שגנ יי ךב  מתנ ל על ה על עב שוב רנ ן הב וב כותת יב לנ מל
ת אמ ב  תת ננ דתל ם  יבב רי ת  אמ ב  תת בנ ם רל תב רב ת צב עי ם בתנ המ לב ב  תת דנ מל ים עב בתי רל הב ךב  י ממ חל רל ה בתנ תתב אל ונ
ים י טת על מנ ד  יל בתנ ים  בתי רל ונ ם  י שוי ב לת חל ד  יל בתנ ים  רי וה בת גי ב  תת רנ סל מב ם  תב מב קנ ני ת  אמ ב  תת מנ קל נב ם  ינב דתי
ךב לנ ךב  תמ רב תוה י  קי סנ עוה ד  יל בתנ ים  זידי ונ ים  יקי דתי צל ד  יל בתנ ם  י עי שוב ותרנ ים  רי הוה טנ ד  יל בתנ ים  אי מי ותטנ
ן קב רנ ה ותפש לב דוה ה גנ ותעב שו תתנ יתב  שגי ל עב אי רב שגנ יי ךב  מתנ על ותלנ ךנ  מב לב עוה בתנ שו  דוה קב ל ונ דוה ם גתב י שו יתב  שגי עב
ת אמ רות  הל טי ונ למךב  יכב ת הי אמ ות  נת ותפי ךב  יתמ יר בתי בי דנ לי יךב  נמ בב אות  בתב ךנ  ב כת ר  חל אל ונ זתמה  ם הל וה ית הל כתנ
יל לת הל בתנ ות  לת ה אי ב כת נש י חל מי ת ינ נל מוה שונ עות  בנ קב ונ ךב  מ שו דנ ת קב וה ר צנ חל ת בתנ רוה ני קות  י לי דנ הי ונ ךב  מ שו דתב קנ מי

ה אב דב הוה מותר ותבנ ה, גתב לב ל סמ דוה גתב הל ךב  מנ שוי ה לנ דמ נוה ת ונ אוה לב פנ ני ים ונ סתי ם ני המ ב מת יתב עי שגי עב  :ונ

POURIM י כל דתנ רנ מב י  ימי ע בתי שוב רב הב ן  מב הב ם  לייהמ על ד  מל עב מ שו כתנ ה  ירב בתי הל ן  ל ותשו שו בתנ ר  י תת סנ אמ ונ
ם יוה ים בתנ שוי נב ף ונ ן טל קי ד זב על ר ונ על נתל ים מי הותדי יתנ ל הל ב ת כת ד אמ בתי אל ג ותלנ רוה ד ללהל י מי שונ הל לנ שו  קתי בתי
ה תתב אל ונ ז  בוה לב לבם  לב ותשונ ר  דב אל שו  ר הותא חהדמ שגב ים עב ני שונ שו  חהדמ לנ ר  שגב ה עב להשוב שונ ד בתי חב אמ
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מותלוה גנ לוה  תב  בוה י שו הל ול וה  תת בנ שול חל ת מל אמ ב  תת לנ קל לנ קי ונ תוה  צב ת על אמ ב  תת רנ פל ים הי בתי רל הב ךב  י ממ חל רל בתנ
ה דמ נוה ת ונ אוה לב פנ ני ים ונ סתי ם ני המ ב מת עי יתב  שגי עב ץ ונ עי ל הב יו על נב ת בתב אמ ונ תוה  אוה לות  תב ונ וה  רהאשו בנ

לבה ל סמ דוה גתב הל ךב  מנ שוי :לנ

ךנ מב ת שונ ם אמ י כי רנ בב ותמנ ךנ  ים לב די מוה נות  חנ נל אל ינות  לההי ה אל ההוב הל ינ כת ל הל על
ב תת ענ בב שגב ונ ב  תת לנ כל אב מותר ונ אב ב ץ. כת רמ אב ל הב על יךב  לההמ ה אל ההוב ת ינ אמ ב  תת כנ רל ותבי
ךנ לב ן  תל נב ר  מ שו אל ה  בב וה טת ל: הל על ונ ץ  רמ אב הב ל  על ה  ההוב ינ ה  ב תת אל רותךנ  בתב

ן זוה ב מת : הל

ם חי ךנ רל ב מת על ל  אי רב שגנ יי ל  על ונ ליינות  עב ינות  לההי אל ה  ההוב ם. ינ יי לל רותשוב ינ ל  על ונ
ךנ ירב ךנ. עי לב יכב ל הי על ונ ךנ  דב בוה ן כתנ ל כת שונ ן מי יתוה ר צי ל הל על ךנ. ונ נב עוה ל מנ על .ונ

ךנ ירב בי ל דתנ על יו. ונ לב עב ךב  מנ א שוי רב קנ נתי מ שו שו  דוה קתב הל ל ונ דוה גתב ת הל יי בתל ל הל על .ונ
נות נות זותני עי ינות רנ בי ות. אב לינ כתנ לנ ל ות כת נ סי ננ רנ ל ה. פת רב הי נות מנ ח לב ול רנ נות הל יחי וי רנ הל

ינות תי רוה ל צב ב כת ת. מי נוה תתנ י מל ידי לי ינות  לההי ה אל ההוב ינ נות  יכי רי צנ ל ל תת א אל נב ונ
ם דב ר וב שגב ם. בתב תב אב וב לנ י הל ידי להא לי ה. ונ בב חב רנ הב ה ונ ליאב מתנ הל ךב  דנ יב א לנ ב לת .אמ

ה תותחב נ פת הל ה ונ ירב שוי על זתמה. הב ם הל לב עוה בתב שו  בוה הא ני לת מ ן שו צוה י רב הי להא. ינ ונ
א בתב הל ם  לב עוה לנ לים  ב כת ה. ני נתב ירמ זי חל ל תת ךנ  יחב שוי מנ ד  וי דתב ית  בתי כותת  לנ ותמל

ינות מי יב ה בנ רב הי מנ הת בתי מב קוה מנ : לי

Le Chabat on ajoute נות צי י לי חל הל ה ונ צי י רנ עי י בי נ שות ם הל ת יוה ול צנ מי ותבנ ךב  י תמ וה צנ מי בתנ נות  י לההי ה אל ההוב .ינ
ךב י נמ פב לתנ שו הותא מי דוה קב ל ונ דוה ם גתב י יוה זתמה כתי שו הל וה ד קתב הל ל ונ וה ד גתב ת הל בתב ל שות ג. הל נתי על תנ ני ונ וה  ותחל בת נ נב ונ וה  ת בת וה בת שונ ני

ךנ נב צוה י רנ קתי ת חש ול צנ מי כתנ וה  ות. בת נ תי נותחב ם מנ יוה ן בתנ גוה יב ה ונ רב י צב הי ל תתנ אל ה. ונ רב הי מנ ן בתי יתוה ת צי מל חב נמ ות בתנ נ אי רנ הל ונ
נות י מי יב שו. בנ וה ד קתב הל ל ונ וה ד גתב הל ךב  יתנ ן בתי בתל רנ חב נות  י תי שוב ונ ות  נ לנ כל אב מ ם שו גל הל ת ול מוה חב מ נת ל הל על ה הותא בתל תתב י אל כתי

ות נ חנ כל ה. להא שוב תתב שו אב דוה קב ל ונ דוה גתב למךנ  ל ממ י אי ד כתי על ות לב נ חי נב זנ ל תתי אל ח ונ צל נמ ות לב נ חי ב כת שונ ל תתי :אל

A Roch Hodech, Yom Tov ou Hol Amoed, on ajoute 
ינות לההי ינות אל תי בוה י אל אלההי בהא, וי יב למה ונ על ה, יל צמ רב יי ה ונ אמ רב יי יעל  גתי ר, יל כי זתב יי ונ ד  קי ב פת יי ע  מל ב שות ,יי

ינות תי בוה ן אל רוה כנ זי ונ נות  ני רוה כנ ךנ, זי ירב ם עי יי לל רותשוב ן ינ רוה כנ ךנ, זי דתב בנ ד על וי ן דתב בתמ יחל  שוי ן מב רוה כנ זי ,ונ
יךב נמ פב לנ ל  אי רב שגנ יי ית  בתי ךב  מתנ על ל  ב כת ן  רוה כנ זי ה, ונ ליטב פנ ה, לי בב טוה ן, לנ חי ם, לנ י מי חל רל ותלנ ד  סמ חמ לנ

ם יוה ם בתנ לוה שוב ים ותלנ בי ים טוה יתי חל  :לנ
) Roch Hodech( זתמה הל שו  , רהאשו חהדמ
)Pessah( זתמה ת הל וה צת ל מת ג הל ם , חל יוה זתמה )טוב: ביום טוב מוסיפים(בתנ הל שו  א קהדמ רב קנ , מי
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)Chavouot( זתמה, חג השבועות הזה הל שו  א קהדמ רב קנ ם טוב מי יוה , בתנ
) Roch Hachana( זתמה, הזכרון הזה הל שו  א קהדמ רב קנ ם טוב מי יוה , בתנ
)Soukot( זתמה ת הל וה כת ש סת ג הל ם , חל יוה זתמה )טוב: ביום טוב מוסיפים(בתנ הל שו  א קהדמ רב קנ , מי
) Chemini Atserete( זתמה, חג עצרת הזה, שמיני הל שו  א קהדמ רב קנ ם טוב מי יוה , בתנ

נות יעי שוי הוה ותלנ ינות  לי עב וה  בת ם  חי רל ה. לנ בב טוה לנ וה  בת ינות  לההי אל ה  ההוב ינ ות  נ רי כנ בוה, זב ות  נ די קנ ב ותפת
ה כב רב בנ ים, לי בי ים טוה יתי חל לנ נות בוה  יעי שוי הוה ם, ונ י מי חל רל ה ונ ותעב שו ר ינ בל דנ ות. בתי נ י נת חב מהל, חותס ונ חל ול

ינות לי ם עב חי רל ינות, ונ יני יךב עי למ י אי נות כתי יעי שוי הוה ה, ונ תתב חותם אב רל ותן ונ נת למךנ חל ל ממ י אי .כתי

ה נמ בנ תי ינות ונ מי יב בנ ה  רב הי מנ בתי ךנ  ירב עי ם  ליי רותשוב ה: ינ ההוב ינ ה  ב תת אל רותךנ  בתב
ם  ליי רותשוב ה ינ ני וה ן )A voix basse(בת מי : אב

רותךנ ד בתב על לב ם  לב עוה הב למךנ  ממ ינות  לההי אל ה  ההוב ינ ה  ב תת ינות, אל בי אב ל  אי הב
נות ירי דתי אל נות  י כת לנ ות. מל נ אי רנ וה ות. בת לינ אל וה נות. גת י שו דוה קהב. קנ על יל שו  דוה נות. קנ עי רוה
ל אי רב שגנ יי ה  עי הל. רוה כת לל יב  טי י מת הל ונ ב  וה טת הל למךנ  מ מת ם. הל יוה וב ם  יוה ל  כב בתנ מ שו

נות יב לב טי נות. הותא הי יב לב טי נות. הותא מי יב לב יטי נות. הותא יי לב מב .הותא גנ
לינות מנ ה. הותא גוה לב צתב הל ח ונ יול רי ים ונ מי חל רל ד ונ סמ חמ ן וב ד חי על ות לב לינ מנ גנ הותא יי

ב ל טוה כב : ונ

ן מב חל רל דוה הותא הב בוה א כנ י סת ל כתי ח על בתל ל תת שונ :יי
ח בתל ל תת שונ ן הותא יי מב חל רל ץ הב רמ אב ם ותבב יי מל ב שות : בתל

ר דוה נות לנ ח בתב בתל ל תת שונ ן הותא יי מב חל רל ים הב רי וה : דת
ים רי וה יב מת על ן לנ רמ ן הותא קמ מב חל רל : הב

ן הותא מב חל רל ים הב חי צב ח ננ צל נמ נות לב ר בתב אל ב פת תנ : יי
ות נ סי ננ רנ פל ן הותא ינ מב חל רל ותר הב סת אי להא בנ ר ונ י תת המ זתותי בתנ בי להא בנ ד ונ בוה כב בתנ

להא ת ונ חל נל ר בתנ על צב : בנ
ינות יני ם בתי לוה ן שוב י תת ן הותא יי מב חל רל : הב

ן הותא מב חל רל ל הב כב ה בתנ חב לב צנ הל ה ונ חב וב ה רנ כב רב ללח בתנ שונ ינות-יי די ה יב שגי על :מל
נות י כי רב ת דתנ יחל אמ לי צנ ן הותא יל מב חל רל : הב

ל ר עוה וה בת שונ ן הותא יי מב חל רל נות הב ארי ותב ל צל על ה מי רב הי לותת מנ : גתב
ה רב הי נות מנ יכי לי ן הותא יוה מב חל רל יתותת  הב מי מנ נותלנקוה צי רנ : אל
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ה לימב ה שונ פותאב רנ ות  נ אי ב פת רנ יי ן הותא  מב חל רל ת הב פותאל ותרנ שו  פמ נתמ ת הל פותאל רנ
ותף גת : הל

נות ח לב ל תת פנ ן הותא יי מב חל רל ה הב בב חב רנ דוה הב ת יב : אמ
ד חב אמ ונ ד  חב ל אמ ב כת ךנ  רי בב ינ ן הותא  מב חל רל מוה הב כתנ ל  דוה גתב הל מוה  שונ בתי ות  נת מ מת מי

ינות תי בוה אל ות  כ רנ בתב תנ נתי מ על שו יל ונ ק  חב צנ ם יי הב רב בנ הבתלב קהאל המי לכת ה לכת ן. לכת י כת
נות תב ךנ אוה רי בב ה ינ לימב ה שונ כב רב ד בתנ חל ן . יל צוה י רב הי ן ינ כי רנהונונ ןאמל מי :  אב

ן מב חל רל מוה הב לוה ת שונ ל כת ליינות סש שג עב רוה פנ :הותא יי

)Chabat( ים מי לב עוה י הב יתי חל ה לנ נותחב ת ותמנ בתב ל שו וה  לת ש כת מ לבם שו לינות עוה י חי ננ ן הותא יל מב חל רל   .הב
) Roch Hodech( ה כב רב בנ לי ה ונ בב טוה זתמה לנ הל שו  חהדמ ת הל ינות אמ לי עב שו  דתי חל ן הותא ינ מב חל רל    . הב
) Roch Hachana( ה כב רב בנ לי ה ונ בב טוה זתהאת לנ ה הל נב ב שות ת הל ינות אמ לי עב שו  דתי ן הותא יחל מב חל רל .הב

)Soukot( ן תב יב ונ ל לי מ רוה שו ת עוה ל כת סש ב בתנ י ות ליישו נ י כת זל ן הותא ינ מב חל רל על. הב י י פת שונ ן הותא יל מב חל רל הב
ין ישוי דתי ן קל י אי ב לת ין עי זי י י פת שונ ה אש עב בנ י שות ה מי רב הר טב ה ונ ב שות דש ע קנ פל מ ינות שו לי ן, עב גי א מב הי ם תתנ כותתב זנ

ינות לי ה עב נתב צי למת. ונ פמ וה נת ד הל וי ת דתב ל כת ת סש נות אמ ים לב קי ן הותא יב מב חל רל     .הב
) Hol Amoed ( ם לוה נות לשוב אתי רב קנ ים לי אי בתב ים הל רי חי ים אל די על נות למוה יעי גתי ן הותא יל מב חל רל  .הב
) Yom Tov (ב טוה וה  לת ש כת מ ם שו לינות יוה י חי ננ ן הותא יל מב חל רל     .הב

ן מב חל רל ל הב על תוה  אב רנ ימה יי הנ תי ונ נות  בתי לי בתנ תוה  בב הל אל ונ תוה  רב וה ע תת ל טת הותא יי
א טב חל י נמ תתי לנ בי ינות לנ ני ב ם. פת יי מב ם שוב י שו ינות לנ שגי על ל מל ות כב י הנ יי : ונ

L'invité ajoute la bénédiction suivante pour honorer son hôte :

לבם י עוה י נת דל על ל מל הב כת וה  ר בת דתי יסל יו וי לב ות עב נ לנ כל אב מ זתמה שו ן הל חב לנ ש שות ת הל אמ ךנ  רי בב ן הותא ינ מב חל רל הב
ינות בי אב ם  הב רב בנ אל ל  מ שו וה  נ חב לנ ש שו כתנ ימה  הנ יי ות , ונ נת מ מת מי ב  עי רב ל  ב ליהכת ות, אכל נת מ מת מי א  מי ל צב כב ונ

ה מ תת שונ ים. יי מי לב י עוה מי לנ עוה ד ותלנ על ל טותב לב ב כת ות  נת מ מת ר מי סל ל ימחנ אל ת: ונ אמ ךנ  רי בב ן הותא ינ מב חל רל הב
זתהאת ה הל דתב עש סתנ ל הל על זתמה ותבל ת הל יי בתל ל הל על ר לוה. בתל מ שו ל אל כב ונ וה  תת שונ אי ו ונ י נב ם. הותא ותבב י ני בב בתנ

ות י חנ יתי מ ות. שו בת רנ יתי מ שו ם  י סי כב ננ ה. ותבי צמ רנ תתי יו  דב יב ל  ותפהעל ילוה  חי ה  ההוב ינ ךנ  רי ו. בתב י סב כב ננ ות  י הנ יי ונ
יר עי ים לב בי רוה ם ותקנ י חי לב צנ נות מש י סי כב א. ותננ טנ ר חי בל ותם דתנ ינות שו ני פב להא לנ יו ונ נב פב ק לנ קתי דתל זנ ל יי אל ונ

ן וה הותר עב רנ הי ם. ונ לב ד עוה על ה ונ תתב על ד מי בוה כב ר ונ מ עשו ים בתנ מי יתב ל הל ב כת חל  מי שגב ונ שג  שו. שגב להא ייבוה
א בתב לבם הל עוה לים לב ב כת להא יי זתמה ונ לבם הל עוה ן. בתב צוה י רב הי ן ינ י ן כת מי :אב
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ן מב חל רל ןהב בתי הל י  בי אל זתמה  הל ת  יי בתל הל ל  על בתל ת  אמ ךנ  רי בב ינ הותא  הותא,  
יתוה הל וה  תת שונ אי םונ לב עוה ד  על ונ ה  ב תת על מי ת  ת. למדמ אמ ךנ  רי בב ינ הותא  ן  מב חל רל הב

ד לב וה נת הל למד  ימ ם, הל י שו ילבה ותכנ מתי לל הותא  רותךנ  בתב שו  דוה קתב הל הות  ב כת זתי מ ךנ,שו ב כת
ה רב וה ס ללתת ני ב כת הי לנ הות  י כת זל ים ינ בי ם טוה י שגי על מל ותלנ ת  וה צנ מתי ותלל ה  ב פת חש ן. ותלל כי ונ
ן מי ר אב נהאמל ן ונ צוה י רב הי ן  :ינ מב חל רל קהב דתב ננ ל סת ללת הל על ת מל אמ ךנ  רי בב הותא ינ

ל  הי וה מת הל הונ וב צנ מתי ם בתל י לי דתנ ל תת שונ מתי ר הל אב ם,ותשונ המ ר לב מ שו ל־אל כב ם ונ .הי

ן מב חל רל ית הב ן בתי יל ננ בי יחל ותלנ שוי ב מת ת הל ימוה נות לי בי רנ יקב נות וי י כת יזל ינות וי יתי חל הותא ינ
א בתב ם הל לב עוה י הב יתי חל ותלנ שו  דתב קנ מתי יל.הל דתי גנ ט וביום שמתפללים מוסף''בשבת ויו( מל

גדול: יאמר וה )מי כת לנ ת מל ותעוה שו עוה. ינ זלרנ ותלנ ד  וי דב לנ יחוה  שוי מנ לי ד  סמ ה חמ עהשגמ ונ
ם לב ד עוה בות: על עי רב ונ ות  שו ים רב ירי פי ל. כתנ כב רות  סנ חנ ה להא יל ההוב י ינ י שו רנ דוה ונ

ב ב: טוה זב על נמ יק  דתי צל י  יתי אי להא רב ונ י  תתי ננ קל זב ם  גתל י  יתי יי הב ר  על עוה. נל זלרנ ונ
ם חמ לב שו  קתי בל ה: מנ כב רב בנ עוה לי זלרנ ה ונ ומ לנ ן ותמל ני ם חוה יתוה ל הל ב ות: כת נ לנ כל אב מ ה שות מל

ה עב בנ שגב ימה לנ הנ ה. יי פותאב רנ לי ימה  הנ יי נות  י תי ב שות מ ה שות נות. ותמל רנ תל הוה מ ה שות ותמל
ר בל דנ כתי ות  ר תי יתוה ול לות  יתהאכנ ול ם  יהמ ני פנ לי ן  י תת יתי ול ב  י תי כנ די כתנ ה  כב רב בנ לי ימה  הנ יי

ה ההוב ה: ינ יההוב ם לל מ תת ים אל רותכי ץ. בתנ רמ אב ם וב יי מל ה שוב שגי ר: עוה במ גתמ הל רותךנ  בתב
ה יההוב ח בתל טל בנ ר יי מ שו חוה. אל טב בנ ה מי ההוב ה ינ יב הב ן: ונ י תת יי וה  מת על ה עהז לנ ההוב .ינ

ם לוה ב שות בל וה  מת על ת  אמ ךנ  רי בב ינ ה  ההוב הותא: ינ יו  מב רוה מנ בתי ם  לוה שוב ה  שגמ עוה
ן מי רות אב מנ אי ל ונ אי רב שגנ וה יי מת ל על ב ל כת על ליינות ונ ם עב לוה ה שוב שגמ על ו יל י מב חל רל :בנ

Si on a récité le Birkat Hamazone sur une coupe de vin,
 celui qui a récité le Zimoun dira :

א רב קנ ה אמ הוב ם ינ י שו א ותבנ ב שגת ת אמ ותעוה שו ס ינ וה ן: כת נב רב י מב רי בנ :סל

ה ההוב ה ינ ב תת רותךנ אל ם, בתב לב עוה למךנ הב ינות ממ לההי ., אל ן פמ גתמ י  הל רי נ א פת רי וה בת

23



MM    é–êïné–êïn     Chaloch Chaloch    

Après avoir consommé la quantité requise de pâtisserie, de vin ou des cinq
fruits d’Israël (raisin; figue; grenade; olive et datte), on récitera :

ך  רוי ט ה  בי הךוט ה י  ט תי ם, אע לט עוך ך  הט לע ינוי מע לךהן אר
 Sur la pâtisserie ה לט ט כי ל  ע כי ל הע ה ועע יט ח  י מי ל הע  עע

Sur le vin ן פע ע גי י הע רי ל פי  ן ועע פע ע גי ל הע  עע
Sur les cinq fruits ץ ען י הט רי ל פי ץ ועע ען ל הט  עע

ה דע ט שכי ת הע נויבע ל תי  עע ה, ו  דיט מ  ץ חע רע ל אע עע ה, ו  בט חט ר  ה וי בט ט, טוך תי ל  חע נ  הי יתט ו  צי רט ע שמ
ינוי תן בוך אס הי, לע יט ר  י פי ל מי כוך אר הי, לע בט וי טי מי ךעע  בי שכ  לי ינוי. ו  לן ינוי עט לךהן ה אר הךוט ם י  חן ל, רע עע ו 

ך  ט מי ל עע אן רט שכ  ך , יי ירט ם עי יי לע ט שמ רוי ל י  עע ך , ו  דט בוך ן כי  ע כי שמ  ן מי וך יי ר צי ל הע עע ך , ו  חט ט בי ז  ל מי עע ,ו 
ך  לט יכט ל הן עע שמ, ו  ךדע קי יר הע ם עי יי לע ט שמ רוי ה י  נן ב  ינוי, וי מן יט ה ב  רט הן מ  הי, ביי כט תוך וי ל  נ לן עס הע ,ו 

הי נט יט נ  בי וי בי  נ חן מי  ע שכ ה, ו  רט הר טט ב  ה וי ט שמי דש ק  יהט ביי לע עט ך   כט ר  בט נ  .וי
)Chabat .זתמה ת הל בתב ל שות ם הל יוה נות בת צי י לי חל הל ה ונ צי ) ותרנ

) Roch Hodech .זתמה הל שו  חהדמ ם רהאשו הל יוה ה בת בב ות לטוה נ רי זכנ ) ונ
) Roch Hachana .זתמה הל שו  א קהדמ רב קנ ב מי ם טוה יוה זתמה. בתנ ן הל וה ר ב כת זתי ם הל יוה ה בת בב ות לטוה נ רי זכנ ) ונ
)Pessah .זתמה הל שו  א קהדמ רב קנ ב) מי ם (ביום טוב: טוה יוה זתמה בתנ ת הל וה צת ל מת ג הל ם חל יוה ות בת נ חי מת שגל ) ונ

)Chavouot .זתמה הל שו  א קהדמ רב קנ ב מי ם טוה יוה זתמה בתנ ת הל בותעוה ב שות ג הל ם חל יוה ות בת נ חי מת שגל ) ונ
)Soukot .זתמה הל שו  א קהדמ רב קנ ב) מי ם (ביום טוב: טוה יוה זתמה בתנ ת הל וה כת ש סת ג הל ות חל נ חי מת שגל ) ונ

) Chemini Atserete .זתמה הל שו  א קהדמ רב קנ ב מי ם טוה יוה זתמה בתנ ת הל רמ צמ ג על י חל יני מי ם שונ יוה ות בת נ חי מת שגל ) ונ

ךל כי יב לע טי מן ב וי ה טוך ט תי י אע ךט , כיי ה ל  דע נוך ינוי[ו  לךהן ה אר הךוט ץ] י  רע אט ל הט עע
Sur la pâtisserie הונ לט ט כי ל  ע כי ל הע עע ה ו  יט ח  י מי ל הע עע

    Produits en Israël on dira הת תב לב ב כת לנ ל ל כת על ונ הת  תב יב חנ ל מי על ונ  
Sur le vin ן פע ע גי י הע רי ל פי  עע ו 

      Produits en Israël on dira הת נב פנ י גל רי ל פת על  ונ
Sur les cinq fruits ת רוך ן פי ל הע עע ו 

     Produits en Israël on dira יהב תמ רוה י ל פת על  ונ

ה   ההוב ה ינ תתב רותךנ אל ל, בתב על ץ ונ רמ אב ל הב על  
Sur la pâtisserie ה יט ח  י מי Produits  : הע en Israëlהת תב יב חנ :  מי

Sur le vin ן פע ע גי י הע רי Produits  : פי  en Israëlהת נב פנ י גל רי נ :  פת

Sur les cinq fruits ת רוך ן פי Produits   :הע en Israëlהב י תמ רוה י :  פת
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