
Israël :16h55 New-York : 9h55 Paris : 15h55  Londres : 14h55
Allumage d'une bougie en l'honneur de  Rabbi Chimône bar Yo'haï

Israël :17h00 New-York : 10h00 Paris : 16h00 Londres : 15h00
Tous ensemble chantons haut et fort avec ferveur « Nichmat kol 'haï » 

Que l'âme de tout vivant bénisse Ton Nom; Éternel notre
D.ieu et que l ׳esprit de toute chair glorifie Ton Souvenir, Ô
Roi,  constamment.  D׳éternité  en  éternité,  Tu  es   D.ieu
Hormis Toi, nous n ׳avons pas de roi qui délivre et sauve, qui
rachète et libère, qui répond et à pitié dans chaque moment
de malheur et d avons pas de roi qui׳oppression. Nous n׳ 
secoure et soutient, si ce n ׳est Toi. 
D.ieu des origines et de la fin, D.ieu de toutes les créatures,
Seigneur  de  tous  les  événements,  célébré  par  toutes  les
louanges, qui dirige Son univers avec amour et ses créatures
avec miséricorde; ô Eternel, D.ieu vrai qui ne sommeille ni ne
dort,  qui  réveille  ceux  qui  dorment  et  ranime  ceux  qui
somnolent,  qui  ressuscite  les morts et  guérit  les  malades,
qui dessille les yeux des aveugles et redresse ceux qui sont
courbés, qui fait parler les muets et dévoile les secrets, c ׳est
à Toi que nous rendons hommage. 
Et  quand  bien  même,  notre  bouche  serait  pleine  de
cantiques comme la mer; notre langue, de chants comme la
multitude de ses vagues, et nos lèvres, de louanges, comme
les  espaces  du  firmament;  quand  bien  même  nos  yeux
seraient lumineux comme le soleil et la lune. Et nos mains
déployées comme les aigles des cieux et nos pieds rapides
comme les biches, nous ne pourrions épuiser l hommage׳ 
qui T ׳est dû, ô Eternel notre D.ieu et bénir Ton nom Ô notre
Roi, ne serait-ce que pour un seul des milliers des milliers
des myriades et des myriades de bontés et de prodiges que
Tu as accomplis pour nous et pour nos ancêtres. Avant déjà,
tu  nous  avais  délivrés  d ,Egypte׳   Ô  Eternel  notre  D.ieu,
rachetés  de  la  maison  d ;esclavage׳   nourris  pendant  la
famine, substancés avec abondance, délivrés du glaive, tirés
de la peste, sortis de maladies graves et nombreuses. Jusqu
à présent, Ta miséricorde nous a secourus et Ton amour ne׳
nous a pas abandonnés. C׳est pourquoi, les membres que
Tu as répartis en nous, l ׳esprit et l ׳âme que tu as insufflés
dans nos narines et la langue que tu as placée dans notre
bouche, te rendent hommage, bénissent, louent, glorifient

י ל חי ל ת כל מי שממ לנש ל כל רולח   ינול, ור לההי ךל ה׳ אל מר ת שממ את ךר  רי בל תלר  
ד ע  ללם ור עוה ן הל יד. ממ ממ ל תל נול  י כל לר ךל מ  רר כר ם זמ מי רוה ר ולתר אי פל ר תלר שרל בלל
, יע  שממ ל ולמוה אי וה גל לתךר  מת נול  ין לל אי יךל  דת על לר בל  ל. ולממ ה אי ל תל ללם א  עוה הל
נול ין לל ה, אי צולקל ה ור רל ת צל ל עי כל ם, בלר חי ר  ה ולמר נת עוה יל, ור צלמ ה ולמ  דת וה פל

ה: ל תל לא אל לל ךר את מי סוה זיר ור לתךר עוה מת
ים נש ונ אשמ רש י הל לנהי לאל ל ן כל דוה ת, אד ילוה רמ ל בלר ל הל  כל לוה ים, אל נמ רוה חד א  הל  ור

ד, סת חת בלר מוה  לל ג עוה הי נ  מר ת, ה  חוה בלל שמר תלמ ל ה  כל ל בלר ל לל הל מלר ת, ה  דוה לל וה תל
ן, ל ישמ להא ימ נולם ור ת, להא יל מת ים אל לההמ ה אל יההול ים. ו  ממ חד ר  יו בלר תל ילוה רמ ולבר
א פי רוה ור ים,  תמ מי יליה  ח  מר ים,  ממ דלל רר נמ יץ  קמ י מל ה  ור ים,  נמ י שמ יר ר  רי עוה מר ה 
ים, ממ ללר אמ יח   שרמ י מל ה  ים,  פולפמ כלר ף  קי זוה ור ים,  רמ ור עמ ח   קי וה פל ים,  למ חוה

ים:  דמ נול מוה חר נ  ךל אד דלר ב  ךל לר ים, וללר ממ לל על ח  נת ני עד פ  מר ה  ור
ם ילל י ה כל ירל א שמש לי מל ינול  ש פל ול  לל אש יו,ומ ל לל ן גל  מוה הד ה כל  נלל רמ נול  ני וה שמ , וללר

שמ מת ת שמל ת כל  ירוה אמ ינול מר יני עי , ור יע  קמ י רל בי חד רר מת ח כלר ב  ת ינול שמ תי תוה פר שרמ ור
ת וה לל ק  ינול  לי גר ר  ור ם,  ימ מ  שמל י  רי שמר נמ כלר ת  וה רולשר פר ינול  די יל ור  , ח  רי ילל כ  ור
, ינול לההי אל ה׳  ךל  לר ת  דוה הוה לר ין  יקמ מ פל סר מ  נול  חר נ  אד ין  אי ת,  לוה ילל א  ל כל
רהב ים ור פמ לל י אד פי לר לתף א  את ת מי ח  ל א  נול, ע  י כל לר ךל מ  מר ת שממ ךר את רי בל וללר
יתל שרמ על ת שמ ת  אוה לל פר נמ ור ים  סלמ נמ ת  בוה וה טל ה  ים,  ממ על ר פל ת  בוה בל רמ י  בלי רמ
ה׳ נול  ל תל לר א  גלר ם  ימ ר  צר מלמ ממ ים  נמ פל ר לל ממ ינול.  תי בוה אד ם  עמ ור נול  ל מל עמ
ע בל שרל ולבר נול,  ל תל נר ז  ב  על רל בלר נול,  יתל דמ ר פל ים  דמ בל עד ית  בלי ממ ינול,  לההי אל
ים עמ ים רל אמ לל חל נול, ולמי ל תל טר לל  ר ממ בת דלת נול, ממ ל תל לר צל  ב המ רת חת נול, מי ל תל לר כל  לר כלמ
בולנול זל עד להא  ור  , יךל מת חד ר  רולנול  זל עד ה  נלל הי ד  ע  נול.  יתל מ לל דלמ ים  בלמ ר  ור
ל תל חר פ  נלל ת ה שמ מל שמל ולנר רולח   נול, ור ל בלל תל גר לל  מ פל ת ים שמ רמ בל ן אי י ל כל . ע  יךל דת סל חד
כול, רר יבל ומ  , דול יוה ם  ן הי ינול, הי פמ בלר ל  תל מר ר שר  ת שמ ן אד וה שמ לל ור  , ינול י פל א  בלר
ל י כל יד, כלמ ממ נול תל י כל לר ךל מ  מר ת שממ ), את ררול וה ישמ רול (ומ אד יפל , ומ חול בלר ישמ  ומ

Nichmat kol 'haï tévarèkh èt chimkha adonaï élohénou
véroua’h  kol  bassar  téfaèr  outromèm  zikhrékha
malkénou  tamid  mine  ha'olam  vé'ad  ha'olam  ata  èl
oumibal'adékha èn lanou mélèkh goèl oumochia’ podé
oumatsil vé'oné oumra'hèm békhol 'èt tsara vétsouka
èn lanou mélèkh 'ozèr véssomèkh éla ata

Élohé  harichonim véhaa'haronim  éloah  kol  bériyot
adone  kol  toladot  haméhoulal  békhol  hatichba'hot
haménahèg 'olamo bé'héssèd  ouvriyotav béra'hamim
vadonaï  élohim  émèt  lo  yanoum  vélo  yichane
hamé'orèr  yéchénim  véhamékits  nirdamim  mé'hayé
métim vérofé  'holim pokéa'h  'ivrim vézokèf  kéfoufim
haméssia’h  ilémim véhamfa'anéa'h  né'élamim oulkha
lévadékha ana'hnou modim
Véilou  pinou  malé  chira  kayam oulchonénou  rina
kahamone  galav  véssiftoténou  chéva'h  kémèr'havé
rakia’  vé'énénou  méirot  kachémèch  vékhayaréa'h
véyadénou  féroussot  kénichré  chamayim  véraglénou
kalot  kaayalot  èn ana'hnou masspikine léhodot lékha
adonaï  élohénou  oulvarèkh  èt  chimkha  malkénou  'al
a'hat  méélèf  alfé  alafim  vérov  ribé  révavot  pé'amim
hatovot  nissim  véniflaot  ché'assita  'imanou  vé'im
avoténou  miléfanim  mimitsrayim  guéaltanou  adonaï
élohénou mibèt 'avadim péditanou béra'av zanetanou
ouvssava'  kilkaltanou  mé'hérèv  hitsaltanou  midévèr
milatetanou oumé'holaïm ra'im vérabim dilitanou 'ad
héna  'azarounou  ra'hamékha  vélo  'azavounou
'hassadékha 'al kèn évarim chépilagta banou vérou'ah
ounechama  chénafa'hta  béapénou  vélachone  achèr
samta béfinou hèn hèm yodou vivarékhou vichabé'hou
vifaarou èt chimkha malkénou tamid ki khol pé lékha
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et chantent Ton Nom constamment, Ô notre Roi! Oui, toute
bouche  doit  te  rendre  hommage  ;  toute  langue  doit  Te
louer ; tout oeil doit espérer en Toi, tout genou doit plier
devant Toi, tout être dressé doit se prosterner devant Toi,
les coeurs Te craindre, les entrailles et les reins chanter Ton
Nom,  ainsi  qu il׳   est  dit  "Que  tous  mes  os  clament,  Ô
Eternel, qui comme Toi délivre les pauvres d׳un plus fort que
lui, l ׳indigent et le malheureux de leur voleur. 
Tu entends la plainte des pauvres, Tu es attentif au cri du ׳׳
faible et Tu sauves! Il est écrit: (Téhilim 33 ;1) ׳‘Chantez, justes, l
. Eternel! Aux gens intègres convient la louange (à D.ieu)׳

ל כל ה, ור ת פל צ  ךל תר ן לר ימ ל ע  כל , ור ח  בלי שמ  ךל תר ן לר וה שמ ל לל כל ה, ור דת ךל יוה ה לר ת פל
ת בוה בל ר לל ה  ור ה.  ות חד תל  שמר תמ יךל  נת פל לר ה  מל קוה ל  כל ור ע,  ר  כר תמ ךל  לר ךר  רת בלת
ל ל ר כל מ  אל נלת ת ר שמ בל דלל , כל  ךל מת שמר רול למ מלר ז  ת יר יוה לל כלר ה  ב ור רת קלת ה  , ור אולךל ירל ימ
ול, נל ת מל ק ממ זל חל י מי נמ יל על צלמ ! מ  ךל מוה י כל ה ה׳ ממ נל רר האמ  י תל מהת  צר ע 

 : לוה זר ה גל ן ממ יוה בר י ואת נמ על ור
ע מי שממ ה תלש ל תל ים אי ילש נש ת ענ עי ומ י ,שמ יע  שממ תוה יב ור שממ קר ל תל  דל  ת ה  ק  עד , צ 

לה: לל המ ה תר אול ים נל רמ שמל יר ה, ל  יההול ים בל  יקמ דלמ נול צ  נלר תולב ר  וכל

yodé  vékhol  lachone  lékha  téchabéa'h  vékhol  'ayine
lékha tétsapé vékhol bérèkh lékha tikhra' vékhol koma
léfanékha tichta'havé véhalévavot  yiraoukha véakérèv
véhakélayot yézamérou lichmékha kadavar chénéémar
kal 'atsmotaï tomarna adonaï mi khamokha matsil 'ani
mé'hazak miménou vé'ani veévyone migozélo 
Chav'at  'aniyim  ata  tichma' tsa'akat  hadal  takchiv
vétochia’  vékhatouv  ranénou  tsadikim  badonaï
laycharim nava téhila

Par la bouche des gens intègres, sois magnifié!

Par les lèvres des justes, sois béni!

Par la langue des pieux, sois sanctifié!

Parmi les saints, sois loué

ם מל רוה תר תלמ ים רמ שמל יר פמי בל Béfi yécharim titromam

ךר ר  בלל תר תלמ ים יקמ דלמ צ  י תי פר שרמ ולבר ouvssifté tsadikim titbarakh

שמ דלל ק  תר תלמ ים ידמ סמ חד ן וה שמ לר ולבמ ouvilchone hassidim titkadach

לל לל ה  תר תלמ ים שממ דוה קר ב רת קת ולבר 'ouvkérèv kédochim tithalal

Ainsi  que  par  des  myriades  d assemblées׳   de  ton
peuple, la Maison d׳Israël – Car c׳est une obligation
pour toutes les créatures que de te rendre hommage,
Te louer, Te vanter, Te glorifier, t׳exalter, Te magnifier,
Te chanter, Ô Éternel notre D.ieu, D.ieu de nos pères
avec les chants et les louanges de David fils de Ichai,
ton serviteur, ton oint. 
En conséquence, que Ton Nom soit loué, Ô notre Roi,
D.ieu Roi grand et saint dans les cieux et sur la terre. Car
à  Toi  sied,  ô Eternel,  notre  D.ieu,  D.ieu  de nos  pères,
pour toujours: le chant, la félicité, la louange, le cantique,
la  force,  la  domination,  la  victoire,  la  grandeur,  la
puissance,  la  célébration,  la  splendeur,  la  sainteté,  la
royauté.  Bénédictions  et  grâces  à  ton  Nom  grand  et
saint ; d ׳éternité en éternité Tu es D.ieu Béni sois-Tu, Ô
Eternel, Roi grand et célébré par ses louanges, D.ieu des
hommages,  seigneur  des  prodiges,  créateur  de toutes
les âmes, maître de toutes les oeuvres, toi qui as choisi
les chants de louange, Ô roi Eternel et vivant à jamais,
Amen.

ת לונ הנ קמ מש לבלמ ל כל ת  ב  חוה ן  י כל ת שמ ל,  אי רל שרר ימ ית  בלי ךל  מלר ע  ת  בוה בר רמ  
ת, דוה הוה לר ינול  תי בוה אד י  אלההי וי ינול  לההי אל ה׳  יךל  נת פל לר ים,  צולרמ יר ה 
י רי בר ל דלמ ל ל כל , ע  ח  צלי נ  ר, וללר דלי ה  ם, לר מי רוה ר, לר אי פל , לר ח  י בל שמ  יל, לר לל ה  לר

ן  כי : ולבר ךל יחת שממ ךל מר דלר בר י ע  שמ  ן ימ ד בלת ומ ת דלל חוה בלר שמר תמ ת ור ירוה שממ
, נול י כל למ ד מי עי לל ךל  ממ ח שמש י בל י תל שממ שמיש דוה קלל ה  ל ור דוה גלל ה  לתךר  ת מל ל ה  אי הל  

ינול, תי בוה י אד אלההי וי ינול  לההי ה, ה׳ אל את ךל נל י לר ץ, כלמ רת אל ם ולבל ימ מ  ל שמל בל 
ח, צ  ללה, נת שמל מר ה, עהז ולמת רל מר זמ יל ור לל ה, ה  חל בל יר ולשמר ד: שממ עת ללם ול עוה לר
ת כוה רל כולת, בלר לר ולמ  ה  ל שמל דל קר ת,  רת את פר תמ ור לה  לל המ ה, תלר בולרל ולגר לה  לל דל גלר
ה ל תל ללם א  ד עוה ע  ללם ור עוה , ולמי שמ דוה קלל ה  ל ור דוה גלל ה  ךל  מר שממ אות לר דל הוה ור
אות, דל הוה ל ה  ת, את חוה בלל שמר תלמ ל בל  ל לל הל ל ולמר דוה גלל לתךר  רולךר  מת ל: בלל את
ים, שרמ עד מל  ל ה  ל כל ון  בל ת, רמ מוה שמל נלר ל ה  א כל רי וה ת, בל אוה לל פר נלמ ן ה  דוה אד

ים:  ממ עולל י הל ל, ח  , את לתךר ה, מת רל מר י זמ ירי שממ ר בלר חי וה בל ה 

Bémikalot rivévot 'amékha bèt Israël chékèn 'hovat kol
hayétsourim  léfanékha  adonaï  élohénou  vélohé
avoténou  léhodot  léhalèl  léchabéa'h  léfaèr  léromèm
léhadèr  oulnatséa'h  'al  kol  divré  chirot  vétichba'hot
david bèn yichaï 'avdékha méchi'hékha ouvkhèn
Yichtaba'h  chimkha  la'ad  malkénou haél  hamélèkh
hagadol  véhakadoch  bachamayim  ouvaarèts  ki  lékha
naé  adonaï  élohénou  vélohé  avoténou  lé'olam va'èd
chir  ouchva'ha halèl  vézimra 'oz  oumémchala nétsa'h
guédoula  ouguevoura  téhila  vétiférèt  kédoucha
oumalkhout  bérakhot  véhodaot  léchimkha  hagadol
véhakadoch oumé'olam vé'ad 'olam ata èl baroukh ata
adonaï  mélèkh  gadol  ouméhoulal  batichba'hot  èl
hahodaot adone haniflaot boré kol hanéchamot ribone
kol hama'assim habo'hèr béchiré zimra mélèkh èl 'haï
ha'olamim amèn.
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Israël :17h10 New-York : 10h10 Paris : 16h10 Londres : 15h10
Tous ensemble lisons avec ferveur : Mizmor létoda - Lamnastéa'h benguinot - Ana békoa'h

Psaume  pour  [sacrifice  de]  reconnaissance.  Acclamez
l’Eternel, toute la terre! Adorez l’Eternel avec joie, présentez-
vous devant lui avec des chants d’allégresse. Reconnaissez
que  l’Eternel  est  Dieu:  c’est  lui  qui  nous  a  créés;  nous
sommes à lui, son peuple, le troupeau dont il est le pasteur.
Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses
parvis,  avec des  louanges.  Rendez-lui  hommage,  bénissez
son nom.  Car  l’Eternel  est  bon,  sa  grâce  est  éternelle,  sa
bienveillance s’étend de génération en génération.

ה דל תונ ר למ מונ זמ תמש את דול  בר ץ: עמ רת אל ל הל ל ל ה׳ כל יעול  רמ הל  
י ה׳ הולא עול כלמ ה:  דלר נל נל רר יו בלמ נל פל האול לר ה בל חל מר שרמ ה׳ בלר
: יתוה עמ רר צהאן מ  ור וה  מל נול ע  חר נ  לוה אד ור נול  שרל ים הולא על לההמ אל
לוה דול  הוה לה  לל המ תר בלמ יו  רהתל צי חד ה  דל תוה בלר יו  רל על שמר האול  בל
דהר הר ול ד דל ע  וה ור דל סר ללם ח  עוה ב ה׳ לר י טוה :  כלמ מוה כול שמר רר בלל

: תוה מולנל אל

Mizmor  létoda,  hariôu  ladonai  kol  haárets.
îvdou  ét  Adonai  béssimchá,  bôhou  léfanav
birnana.  Déôu  ki  Adonai  hou  Elohim,  hou
assánou  veló  aná'hnou,  âmo  vétson  marîto.
Bohou  chéârav  bétoda,  'hatsérotav  bit’hila,
hôdou  ló,  baré'hou  chémo.  Ki  tov  Adonai,
léolam 'hasdo, véad dor vador émounato

Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Psaume.
Cantique. Que Dieu me prenne en grâce et me bénisse! qu’il
fasse luire sa face sur nous! Sélah! Pour que, par toute la
terre,  on connaisse tes voies,  parmi  tous les peuples,  ton
secours  sauveur.  Que  les  nations,  ô  Dieu,  te  rendent
hommage!  Oui,  qu’elles  te  rendent  hommage,  toutes  les
nations!  Que les peuples  se réjouissent  et  entonnent  des
chants! Puisque tu juges les nations avec équité, et diriges
les peuples sur la terre! Sélah! Que les nations, ô Dieu, te
rendent hommage! Qu’elles te rendent hommage, toutes les
nations! La terre prodigue ses dons. Que Dieu, notre Dieu,
nous  bénisse!  Que  Dieu  nous  bénisse,  et  que  toutes  les
extrémités de la terre le vénèrent!

יננת גש נמ בלש ח  צלי ני ממ נוללי נלי חל יר ים  -לההמ אל יר:   שממ ר  מוה זר ממ  
ךל ת כל רר ץ דל  רת אל ת בלל ע  ד  ללה: לל נול סת ל תל יו אמ נל ל ר פל אי נול יל כי רר יבל ומ
דולךל ים יוה -לההמ ים אל מלמ ע  דולךל  :  יוה ךל תת ולעל שמ ם יר ימ וה ל גל כל בלר
הט פל שמר תמ י  כלמ ים  מלמ אל לר נול  נלר יר  ומ חול  מר שרר ימ ם:   ל לל ל כל ים  מלמ ע 
דולךל ללה:  יוה ם סת חי נר ץ תל  רת אל ים בלל מלמ אל ר וללר וה ישמ ים ממ מלמ ע 
ה נל תר נל ץ  רת את ם:  ל לל ל כל ים  מלמ ע  דולךל  יוה ים  -לההמ אל ים  מלמ ע 
ים לההמ אל נול  כי רר בל : יר ינול -לההי ים אל -לההמ אל נול  כי רר בל יר הל  בוללל יר

ץ: רת י אל סי פר ל א  ל אול אהתוה כל ירר ימ ור

Lamnatsêa'h  binguinót mizmor  Chir.  Elohim
yé'honênou vivare'hénou, yaère panav itánou,
sêla.  Ladâat baárets darkêkha,  békhol goyim
yéchouâtékha.  Yodoukha  âmime  Elohim,
Yodoukha  âmime  koulam.  Ysmé'hou
viranénou  léoumim,  ki  tichpote  âmime
michor,  ouleoumim  baárets  tan'hem  sêla.
Yodoukha  âmime  Elohim,  Yodoukha  âmime
koulam.  Érets  natena  yevoulá,  yévare'hénou
Elohim  Eloênou.  yévare'hénou  Elohim,
vivare'hénou oto kol afsê árets.
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De grâce, par la puissance de Ton grand bras droit, libère la
nation ligotée !
Accueille le chant de Ton peuple ; fortifie-nous, purifie-nous,
ô Toi, le Redoutable !
De grâce, ô Puissant, protège comme la prunelle des yeux,
ceux qui invoquent Ton unité.
Bénis-les!  Purifie-les!  Récompense-les  continuellement  par
la clémence de Ta justice !
O  Être  omnipotent  ;  ô  Saint  ;  par  Ton  immense  bonté,
conduis Ton assemblée !
O  Unique  ;  ô  Sublime  !  tourne-Toi  vers  Ton  peuple  qui
rappelle Ta Sainteté !
Reçois notre prière et écoute nos cris, Toi, qui connais les
secrets !
Béni soit l’honneur de Son Royaume à jamais.

ה:  רולרל יר צר תלמ , תל  ךל ינר ממ דולל ת יר , גלר כהח  א בלר נלל אל
א:  רל נול נוה רי הד נול, ט  בי גלר . שר  ךל מלר ת, ע  נל  ל רמ בלי קל
ם:  רי מר ת שמל ב  בל , כלר ךל חולדת י ימ י שמ רר וה ר, דל וה בל א גלמ נל

לים:  מר יד גלל ממ ל , תל ךל תר קל דר י צמ מי חד ם, ר  רי הד ם ט  כי רר בלל
 : ךל תת דל ל עד הי , נ  ךל רהב טולבר , בלר שמ דוה ין קל סמ חל

 : ךל תת ל שמל דל י קר רי כר ה, זוה ני ךל פר מלר ע  ה, לר את יד גלי חמ יל
ת: לולמוה עד ע  תל  די נול, יוה תי קל עד ע צ  מ  ל, ולשמר בלי נול ק  תי על ור שמ 

)se dit à voix basse:ד עת ם ול לל עוה , לר כולתוה לר ד מ  בוה ם כלר י , שמ רולךר ) בלל

Ana békoa'h guédoulat yéminekha tatir tséroura
Kabel Rinat Amcha sagvénou tahareinou nora
Na guibor dorchei Yi'houdkha Kevavat chamrem
Barkhem,  Taharem,  Ra’haméi  Tsidkat’ha  Tamid
Gamlem
'Hassin kadoch bérov touvkha nahel Adatetkha
Ya'hid  géhé  léâamkha  pné  zokhéreï
kédouchtatékha
Chavâténou  Kabel  ouchmâ  tsâkaténou  yodéâ
taâloumote
(Se dit à voix basse) Baroukh chem kévod malkhouto léôloam vâed

Israël :17h15 New-York : 10h15 Paris : 16h15 Londres : 15h15
Tous ensemble implorons Hachem pour la protection  de Âm Israël :  Santé, réussite et la Guéoula ! Amen

Prions pour nos parents, enfants, famille, amis, voisins....parlons à Hachem, et surtout remercions-Le !

Retrouvez les fiches pratique OVDHM sur notre site
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