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 prince  demanda  un  jour  à  son  cocher  de
l’emmener  dans  une  ville  lointaine. Le  cocher

heureux de cette longue route et du salaire conséquent qui
l'attendait,  prépara  son  carrosse  et  attela  ses  chevaux
joyeusement. 

Un

Les voilà partis pour plusieurs heures et soudain,  le prince
fait  signe  au  cocher  de  s’arrêter  près  d'une  boutique
animalière.  Il  descend  du  carrosse,  s'éloigne,  et  le  cocher
l'attend impatiemment se demandant la raison de ce voyage
pour s’arrêter en un tel endroit.

Le prince sort de la boutique, tenant à la main une cage dans
laquelle se tient un petit oiseau. Le cocher, empli de curiosité
et ne parvenant pas à la contenir, demande au prince quel
est cet oiseau. Le prince lui répond : « un Zamir », le cocher
sans gêne demande alors le prix de ce Zamir, et le prince lui
répond 200 roubles.

Le cocher, époustouflé par ce prix exorbitant, pense tout le
long du chemin du retour à cet oiseau, à son prix et à
tout  le  trajet  effectué pour  l'acheter.  Il  se dit  que

payer  200  roubles  pour  un  si  petit  oiseau,
signifiait  que  son  goût  devait  être
extraordinaire, il  devait avoir le goût du Gan
Eden...

De  retour  chez  lui,  il  raconte  toute  son
aventure à sa femme et lui propose d'en
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acheter un, il argumenta qu'ils étaient déjà un vieux couple,
que l'on ne vit qu'une fois et qu'il est parfois bon de profiter
des plaisirs de ce monde, il travaille tellement dur depuis tant
d’années : ''Profitons, vivons pour une fois comme des riches
et allons acheter cet oiseau.'' Ils avaient déjà 100 roubles de
côté, économisés pour leur retraite, et pour les 100 autres, ils
emprunteront... Sa femme se laisse convaincre et donne son
accord pour acheter ce Zamir au goût du Gan Eden...

Le voilà en route pour acheter le petit animal en question, il
arrive à la boutique et achète la cage et l'oiseau, puis s'en
retourne chez lui. Une fois aux côtés de sa femme, il ouvre la
cage, prend l'oiseau et le lui tend afin qu'elle en fasse un plat
succulent. 

Mais son épouse lui dit alors qu'elle ne sait pas comment le
cuisiner.  Il  lui  conseille  donc de partager l'oiseau en deux,
une  partie  pour  l'accompagner  d'une  sauce  aux
champignons et l'autre à griller. Elle suit ses conseils, se met
au travail, et lorsque tout est prêt, elle convie son époux à
venir déguster le Zamir.

Ils se mettent à table et commencent à manger, mais à leur
grande surprise, l'oiseau a un goût déplorable ; pensant que
c’est dû à la sauce aux champignons, ils goûtent le morceau
grillé, mais malheureusement, ce n'est pas meilleur.

La déception est grande, son épouse l'envoie sans perdre un
seul instant chez le prince pour avoir plus de détails sur son
fameux Zamir ! 

Le cocher se précipite chez le prince, lui raconte toute son
histoire et lui demande comment il  fallait  le cuisiner. C'est
alors que le prince se met à éclater de rire, et lui réplique :
« Sot que tu es ! Le Zamir ne se mange pas !! Il est juste fait
pour rester dans sa cage au milieu du salon et chanter des
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mélodies !  Si  c’était  pour  consommer  j'aurais  choisi  des
volailles bien grasses et savoureuses ! Le Zamir est célèbre
pour son chant, il n'y a pas comme son chant ! »

Le Rav Chlomo Levinstein Chlita nous enseigne la leçon de
cette parabole  :

Observons  notre  comportement  lors  de  la  soirée  tant
attendue du Sédère des « Simanime » de Roch Hachana.

Avant d'arriver à ce jour, nous avons fait les Séli'hot tout le
mois  d'Elloul,  nous  nous  sommes  préparés  tant
physiquement  que  spirituellement  et  nous  voilà  à  présent
parés de nos plus beaux habits flambant neufs, autour d'une
alléchante et superbe table, à déguster toutes sortes de mets
emmiellés pour commencer la nouvelle année en douceur.

Mais si cette soirée n'avait pour seul but que d’être ''la soirée
des  papilles  gustatives'',  nous  aurions  choisi  des  aliments
bien meilleurs que la courge, le roubia, les poireaux, blettes...
qui même recouverts de miel ne sont pas les plats les plus
sophistiqués ou exquis qui soient ! 

Ne soyons pas comme notre pauvre cocher et essayons de
percer le mystère de ce Sédère avant de le déguster !

Roch  Hachana,  jour  du  jugement,  où  tout  l'avenir  de  am
Israël, dans le monde entier, des petits comme des grands,
va  être  décidé.  Certains  inscrits  dans  le  livre  de  la  vie,

d'autres dans celui de la mort ('hass vé Chalom),
quelle sera notre parnassa, comment sera notre
santé, nos enfants, le Chalom... ?

Jour d'une telle importance que certains ont
la coutume de jeûner !

Nous voyons bien que l'essentiel  n'est  pas ce
que l'on va manger  mais  la  signification des
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aliments. Nous "mangeons" des « simanime », des symboles,
accompagnés de Brakhot et de  « Yéhi Ratsone » prononcés
avec ferveur. Ces brakhot et Téfilot étant là pour nous faire
prendre  conscience  que  nous  dépendons  du  Maitre  du
Monde, Hakadoch Baroukh Hou et de Sa Volonté, Lui Qui
dirige toute la nature de la plus belle façon.

Ce Sédère trouve sa source dans la Guémara Kritout 6a et
Orayot  12a,  dans  laquelle  il  nous  est  recommandé  de
manger ce soir-là cinq aliments symboles de bon augure :
roubia (haricots), kra (courge), carti (poireau), silka (blette), et
la datte. Rachi nous dit que tous ces végétaux représentent
un bon présage du fait qu'ils ont une croissance rapide.

Chaque famille, chaque communauté, procède à son propre
Sédère selon ses coutumes et utilisant divers « simanime » –
symboles. 

''SIMANIME,  les  portes  de la  bénédictions",  nous  aidera à
aborder  cette  soirée  avec  la  connaissance  et  à  prendre
conscience du pouvoir de chaque brakha, de chaque « Yéhi
Ratsone »  que  nous  prononcerons  ainsi  que  du  message
qu'il renferme. 

Beezrat Hachem que cette soirée soit pour nous source de
bénédiction, que nous grandissions le Nom d'Hachem, que
Sa volonté soit  réalisée par nos actions.  Et  par nos tefilot,
qu'Il ouvre les portes de cette nouvelle année avec la santé,
le Chalom, l'étude de la Torah, la réussite, la parnassa,... et la
Guéoula !

Chana Tova vé Tefila Métouka !

12
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LOMMENTÉS

En ce jour de Roch Hachana, on entend dans de nombreuses
Téfilot le mot « vie » revenir très souvent. 

En effet nous souhaitons tous être inscrits dans le livre de la
vie,  pour une vie  bonne et paisible.  Par  le  biais  du « Yéhi
Ratsone »  de  la  datte,  nous  demandons  à  ce  que  nos
ennemis  et  tous  ceux  qui  nous  veulent  du  mal  soient
anéantis « itamou », car sans eux la vie serait bien meilleure. 

Cette Téfila a pour Guématria (valeur numérique) 2504, tout
comme le verset 

 » היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע ראה נתתי לפניך  «
« Regarde j'ai donné devant toi aujourd'hui la vie et le bien,

 et la mort et le mal » Devarim (30;15). 

Et Rachi nous explique que chacun dépend de l'autre : si tu
fais le bien, voici pour toi la vie, et si tu fais le mal, voici pour

toi  la  mort.  Le  bien ici  n'est  autre
que « d'aimer Hachem, ton Elokim,
de  marcher  dans  Ses  voies,  et  de
garder Ses Mitsvot et Ses statuts et
Ses ordonnances... » Devarim (30;16), et
ainsi « ... tu vivras, tu te multiplieras,
Hachem ton Elokim, te bénira dans
le pays où tu viens pour en prendre
possession. » (Devarim30;16) 
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Pour être inscrits dans le livre de la vie, il nous suffira donc
juste d'inscrire dans notre vie Le livre, c'est-a-dire vivre selon
les préceptes de notre Torah. Nous bénéficierons alors d'une
vie bénie, bonne et paisible.

En ce soir de Roch Hachana nous demandons à travers ce
« Yéhi Ratsone »  que nos mérites soient nombreux. 

Or, on peut s'interroger sur cette étrange requête, en effet, si
nous désirons plus de mérites, à nous d'accomplir plus de
Mitsvot !

En réalité,  nos  Sages  nous  dévoilent  que la  solution pour
multiplier  nos  mérites  est  de
faire  téchouva  Be  Ahava  (avec
amour). Nous savons que Roch
Hachana  et  Yom  Kippour  font
référence à des jours de repentir
par la crainte (Téchouva Mi Ira). 

La  Guémara  Yoma  86b  nous
enseigne que par le mérite de la Téchouva Mi Ira, les fautes
volontaires  «  Zedonot  »  sont  transformées  en  fautes
involontaires « Choguégot ». Par contre pour ce qui concerne
le repentir par amour (Téchouva Bé Ahava), la Guémara nous
enseigne  que  les  fautes  volontaires  «  Zedonot  »  sont
transformées en « Mitsvot ».

Alors ce soir, nous implorons le Miséricordieux de nous offrir
la possibilité de faire une Téchouva Bé Ahava, afin de pouvoir
multiplier nos mérites.

17
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Ce soir, nous demandons que nos ennemis et ceux qui nous
veulent  du  mal  soient  exterminés,  la  Guématria  de  cette
requête   "שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו" est 2684 et
nous renvoie à un verset de même valeur numérique, issu de
Michlé (7,2)  "שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך" « garde Mes
préceptes pour que tu vives et Mon enseignement comme la
prunelle de tes yeux. »  

Cela vient nous enseigner que la vraie solution contre tous
nos ennemis ne revient qu'à être déterminés à rester dans les
voies de la Torah et non pas à utiliser la force et les armes.
Comme il est dit dans Téhilim (20 ; 8-9) : « Que les uns se
fient aux chars, les autres aux chevaux, nous nous réclamons,
nous, du nom de l’Éternel, notre D. » Ou encore comme il est
dit dans les Pirkeï Avot (3;6) :  « Celui qui se soumet aux lois
de la Torah sera délivré du joug des exigences politiques et
sociales, mais celui qui se soustrait aux lois de la Torah sera
soumis aux exigences politiques et sociales.

18
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Nous demandons que nos ennemis et ceux qui nous veulent
du mal soient exterminés, la Guématria de cette requête  "
וכל מבקשי רעתנו ושונאינו  "שיסתלקו אויבינו   est  de 2654,  celle-ci
nous renvoie à un verset du livre de Devarim (12 ; 25) : « tu
n'en mangeras pas, afin qu'il te soit fait du bien, et à tes fils
après toi, car tu feras ce qui est droit aux yeux de Hachem. »

Rachi  nous  informe  qu'il  s'agit  de
l'interdiction de consommer le  sang
d'une  bête.  Rachi  continue  et  nous
explique  que  l'on  peut  déduire  la
récompense  qui  s'attache  à
l’accomplissement des Mitsvot par un
raisonnement a fortiori.  Si  déjà pour le
sang  qui  répugne  naturellement  les  êtres
humains, celui qui s'abstient d'en consommer
acquiert des mérites pour lui et ses descendants, à plus forte
raison concernant le vol et les unions interdites, vers lesquels
il est attiré. 

Car comme il est écrit dans les Pirkeï Avot : « Rabbi Eli'ézer
ben Yaakov disait : "Celui qui accomplit une Mitsva se crée
un défenseur  et  celui  qui  commet une Avéra se  crée une
accusateur.  La  Téchouva  et  les  bonnes  actions  nous
préservent du châtiment... » 
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Impliquons-nous pour cette nouvelle année afin d'appliquer
les  lois  de  la  Torah  et  bénéficions,  nous  et  notre
descendance, de nombreux mérites qui nous protégeront de
tous nos ennemis.Nous demandons dans ce « Yéhi Ratsone »
que durant notre jugement, le mauvais soit déchiré et nos
bonnes  actions  rappelées  devant  Toi.  Il  est  intéressant  de
constater que la Guématria de "שיקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך
est "זכיותינו  égale à 2308,  même valeur  que le  verset dans
Téhilim (84 ; 12) : «ה ל דא הוה ן יַל ד תד ד יְל בו ד כה ן וַל ים חד ל דהְל ה אל הוה ן יַל גד ודמה ש   מש ש י ש  כדְל
ים מְל תה ים בדַל כְל ה דלַל ב לּמ ע טו ד נּמ מַל Car le Seigneur D.ieu est un soleil, un » «יְל
bouclier ; l’Éternel octroie grâce et honneurs ; Il ne refuse pas
le bonheur à ceux qui marchent dans la droiture. » Pour nous
enseigner  que  tous  ceux  qui  voudraient  une  protection  à
100% au cours du jugement, n'auront qu'à marcher dans la
droiture, c'est-à-dire dans les voies d'Hachem et de Sa Torah.
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Nous demandons :  « que nous soyons remplis  de  mitsvot
comme la grenade est remplie de graines. »

Le  Peri  'Hadach  s’étonne  que  l'on  demande  « que  nous
soyons remplis de Mitsvot comme la grenade est remplie de
graines », car selon l'enseignement de la Guémara Erouvine
19a, le verset de Chir HaChirim (6 ; 7) « Ta tempe est comme
une  tranche  de grenade  à  travers  ton  voile »  signifie  que
même le plus simple des Bnéi Israël serait plein de Mitsvot
comme la grenade est remplie de graines !? 

Quel est le sens de notre requête dans ce cas ? 

Le Peri 'Hadach répond que lorsque l'on
dit  que  même le  plus  simple  des  Bnéi
Israël est plein de Mitsvot comme la
grenade  est  pleine  de  graines,
on parle de toutes les Mitsvot qu'il
aurait  accomplies  au  cours  de  sa
vie.  Or  nous,  ce  soir,  nous  demandons  :
« que nous soyons remplis de Mitsvot, comme la grenade est
remplie de graines », pour ce qui concerne l’année à venir,
qu'en une année nous soyons aussi remplis de Mitsvot que
la grenade est pleine de graines ! 

A la différence des gens simples qui accumulent autant de
Mitsvot que les graines de la grenade en une vie entière. 

Par  ailleurs,  le  Alchikh  Hakadoch  nous  enseigne  que  la
grenade a la particularité de, même lorsqu'elle se dégrade à
l’extérieur,  conserver  à  l'intérieur  de  beaux  grains  intacts
encore solidement attachés les uns aux autres. 
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Par ceci, le Alchikh Hakadoch vient nous dire que même les
simples  du  peuple,  qui  de  l'extérieur  se  sont  dégradés,
conservent à l'intérieur un bon cœur rempli  de Mitsvot et
d'amour envers Hakadoch Baroukh Hou. 

Viendra un jour ou ils  se sépareront de leur  écorce,  et  se
dévoileront alors leur crainte et leur amour pour D.ieu. Il ne
restera que le meilleur d'eux pour sanctifier le nom du Tout
Puissant, par l'accomplissement de la Torah et des Mitsvot. 

-Quel  est  donc le  symbole  du miel  ?  Pourquoi  trempons-
nous et enrobons-nous tout de miel ce soir-là ?

Le  sefer  « Otsarot  HaTorah »  nous  rapporte  au  nom  du
« Keren David », la nature extraordinaire du miel. En effet, le
miel a le pouvoir de transformer ce qu'il touche, en miel. Et
c'est ainsi que le Choulkhane Aroukh tranche la loi que si une
névéla  (bête  morte  qui  n'a  pas  subi  l'abattage  rituel)  est
plongée  dans  le  miel,  elle  se  transformera  en  miel,  et  ce
même miel sera permis à la consommation.

Il en est ainsi de la force de la téchouva. Lorsqu'un homme
revient vers D.ieu par amour et décide
de  se  plonger  entièrement  dans  la

Torah et les Mitsvot ; ses anciennes
fautes volontaires « Zedonot » sont
transformées  en  «  Mitsvot  »,  tout

comme  le  miel  qui  transforme  la
névéla en téhora (pure et permise).

Que notre jugement s'adoucisse lui aussi, et se transforme !
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-Pourquoi utilisons-nous du miel d'abeille et non celui de la
datte ?

Le processus de la fabrication du miel d'abeille est long et
peut  parfois  s'avérer  douloureux  ou  dangereux  pour
l'apiculteur  qui  doit  s'équiper  d'une  combinaison  spéciale
pour ne pas se faire piquer par le nombre impressionnant
d'abeilles  agglutinées  autour  des  ruches.  Malgré  cela,  le
résultat de tout ce processus est un miel entièrement doux
et sucré. 

Ainsi en est-il du processus de la téchouva, il peut paraître
long et douloureux à cause des concessions et changements
que l'on doit effectuer, le yetser hara en action essayera de
nous  piquer  au  cours  de  cette  grande  aventure,  mais
n'oublions jamais que le  résultat  sera un miel  entièrement
doux et sucré.

Que vient faire la pomme sur notre plateau, pourquoi est-
elle  le  symbole  de  Roch  Hachana ?  Qu'a-t-elle  de  si
particulier ? Si nous avons besoin d'un fruit doux et sucré, il
en existe bien d'autres !

- Le sefer « Zikhrone Yehouda » rapporte l'enseignement de
nos Sages dans la Guémara Chabat (88a) à propos du verset
de  Chir  Hachirim (2  ;  3)  « comme un  pommier  parmi  les
arbres... ».  La  Guémara  demande  pourquoi  Israël  est-il
comparé  à  la  pomme ?  C'est  parce  que  de  même que  la
pomme arrive  avant  ses  feuilles,  Israël  aussi  a  devancé le
Nichma (la compréhension) par le Naassé (l'action). 

Ainsi, en ce soir de Roch Hachana, nous plaçons une pomme
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à l'honneur, afin de rappeler notre mérite d'avoir accepté la
Torah avant de savoir ce qu'elle renfermait, chose qu’aucun
peuple n'avait souhaité faire.

- Le Ben Ich 'Haï donne une autre
explication :  la  pomme  possède
trois  bienfaits :  son  goût,  son
aspect  et  son  parfum ;  et  elle
représente un signe de bon augure
pour  nos  demandes  d'abondance
en général concernant les enfants,
la  vie  et  la  parnassa  pour  toute
l’année. 

Il  poursuit  encore  avec  un
enseignement du Zohar Hakadoch
(Parachat  Chemini  40a)  où  il  est
écrit  à  propos  du  verset  de  Chir
Hachirim  (2  ;  5)  « restaurez-moi
avec  des  pommes »,  que  cela
signifie que les pommes font sortir
le goût du vin et que l'on mange
des pommes après avoir bu du vin
afin  que  celui-ci  ne  soit  pas
nuisible.  C'est  pourquoi  les  gens

ont la coutume de mettre des pommes dans leur vin. Le Ben
Ich  'Haï  continue  ensuite  dans  un  registre  Kabalistique  et
explique  que  le  vin  représente  l'attribut  de
« Guevoura/Rigueur », or le doux parfum des pommes vient
adoucir cet attribut. C'est pour cela qu'à Roch Hachana nous
mangeons des pommes, afin d'adoucir la « rigueur » du Tout
puissant en ce jour de jugement.

- Dans un tout autre registre, il faut savoir que c'est à Roch
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Hachana que Hakadoch Baroukh Hou décide si une femme
va oui ou non donner la vie à un nouvel enfant dans l'année.
Le Imrei Noam nous enseigne que cela est mentionné par
allusion  dans  le  minhague de tremper  la  pomme dans  le
miel.  Le mot  תפוח (pomme) a la même Guematria que פרו 
.(femme) אשה que (miel) דבש et (multipliez-vous) ורבו

-  Dans  ce  « Yéhi  Ratsone »  nous  demandons  une « chana
tova oumetouka », mais « chana tova » aurait suffi, pourquoi
rajouter  « oumetouka » ?  L'Admour  de Rabbi  Chlomo Leib
de Letchna Zatsal nous explique que « tova » seul n'aurait
pas suffi puisque même pour le mauvais ('hass veChalom),
nous sommes tenus de dire « gam zou le tova » (Tout ce qui
nous  arrive  est  pour  le  bien),  c'est  pour  cela  que  nous
ajoutons « metouka », afin que tout le bien qui nous arrive
soit « metouka » : doux et sucré.
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Nous  demandons  ce  soir  à
Hakadoch Baroukh Hou : « que
nous soyons à la tête et non à
la queue », or ce langage peut
paraître  redondant,  si  nous
sommes  à  la  tête,  nous  ne
pouvons être à la queue.

Par ailleurs il est souvent plus
facile d’être à la queue (de se
laisser  descendre  plutôt  que
de monter) que d’être à la tête

et le pire de tout, c'est lorsque nous sommes à la tête de la
queue ou en d'autres termes, au sommet du Mal ! 

C'est pour cela que la Torah nous dit dans le sefer Devarim
28;13 : « Hachem te placera à la tête et non à la queue, tu
seras  seulement  en  haut  et  tu  ne  seras  pas  en  bas,  si  tu
écoutes les Mitsvot de Hachem ton Elokim, que Moi-même
Je t'ordonne aujourd'hui, à garder et accomplir. »

Ce soir nous demandons au Tout Puissant, que nous ayons le
mérite  cette  année  de  pouvoir  garder  et  accomplir  les
Mitsvot, et grâce à elles, d’être à la tête de la tête et non pas
à la queue de la tête. Car dans le domaine du spirituel nous
devons toujours  chercher  ce qu'il  y  a  de plus  élevé et  de
meilleur.

Aussi,  le  sefer  « Yetev Lev » nous livre que dans ce « Yéhi
Ratsone »  nous  demandons  à  avoir  le  mérite  de  servir
Hachem et de faire Sa Volonté, comme nous pouvons le voir
dans les initiales de : לראש בשמיםשבינו אצון רעשות ל  
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Certains ont l'habitude de réciter un « Yéhi Ratsone » sur la
figue afin que cette nouvelle année soit douce comme elle,
mais pourquoi donc sur ce fruit en particulier ?

Chlomo HaMelekh dans Michlei (27 ; 18) écrit : « Qui veille
sur le figuier jouira de ses fruits ». Rabénou HaMabit Zatsal,
explique que les figues ne mûrissent pas toutes en même
temps, leur cueillette s'effectue
donc  chaque  jour,  en
récoltant  uniquement
celles  qui  sont  mûres.
C'est pourquoi tous ceux
qui voudraient en profiter
devront  les  surveiller  jour
après jour, afin de les cueillir
au bon moment. 

Seulement  voilà,  lorsque
Chlomo Hamélekh a écrit ceci, il
faisait allusion aux paroles de la Torah, car comme il est écrit
dans  la  Guémara  Erouvine  54b  « Pourquoi  comparer  les
figues aux paroles de la Torah ? Car de même que pour les
figues, l'homme doit palper chaque jour les paroles de Torah
pour en trouver des bonnes, il doit l’étudier chaque jour pour
y trouver du goût. »

Aussi il est écrit dans le Midrach Bamidbar Raba (12 ; 11) :
« Pourquoi  comparer  les  paroles  de  Torah  aux  figues  ?
Parce-que pour  la  majorité  des arbres  comme les  oliviers,
grenadiers, dattiers, la récolte se fait en une seule fois, tandis
que pour le figuier, elle s'effectue jour après jour. Ainsi en
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est-il  pour la Torah,  on doit  l'étudier  jour après jour  pour
l'acquérir et en récolter ses plus beaux fruits.

Il est encore écrit dans le Yalkout Chemouni (Yéochoua 2) :
« Pourquoi comparer les figues aux paroles de Torah ? Parce
que  dans  chaque  fruit  se  trouvent  des  déchets  (noyaux,
pépins,  écorce...),  par  contre dans la  figue,  tout  est  bon à
manger. Ainsi en est-il des paroles de Torah, il n'y a aucun
déchet et tout est bon à prendre. »

Pour bénéficier d'une douce année, nous demandons donc à
Hakadoch  Baroukh  Hou  de  nous  donner  la  possibilité
d'étudier tous les jours de l'année à venir, afin de savourer
les plus beaux fruits de notre exquise Torah. 

Le Zohar (Kora'h 176a),  nous enseigne :  « Rabbi Aba, dit  à
propos des Téhilim (19 ; 11), il est écrit « plus désirables que
l'or,  que  beaucoup  d'or  fin,  plus  doux  que  le  miel... »,
combien sont grandes les paroles de Torah,  combien elles
sont chères, combien elles sont désirables en Haut... car elles
sont  le  Nom  de  Hakadoch  Baroukh  Hou  !  Et  quiconque
s'efforce dans la Torah, s'efforce dans le Nom de Hakadoch
Baroukh Hou et sera sauvé de tout mal,  dans monde-ci et
dans  le  monde  futur.  Viens  et  vois  que  tous  ceux  qui
s'occupent  de  la  Torah  sont  attachés  à  l'arbre  de  vie,
puisqu'ils s'attachent à l'arbre de vie, comme il est écrit dans
Michlei (3 ; 18) : « Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'en
rendent maîtres ; s'y attacher, c'est s'assurer la félicité. » 

Lorsque  nous  allons  réciter  le  « Yéhi  Ratsone...  que  cette
nouvelle année soit  douce comme la figue »,  imprégnons-
nous de tous ces enseignements.

28

http://www.ovdhm.com


Nous  demandons  à  travers  les  fèves  « Foul/פול »,  que
tombent  « Ipolou/יפולו »  nos  ennemis  et  ceux  qui  nous
veulent du mal. Hormis ce jeu de mots, le mot פול, représente
les initiales שוןל וה פ , (bouche et langue), pour nous rappeler
que ce seront deux outils indispensables pour la survie de
notre peuple.

Dans la Torah il est écrit (Beréchit 27 ; 22) : « La voix, c'est la
voix de Yaakov, et les mains sont les mains de Essav ». Ce qui
signifie que tant que Yaakov (et nous) fait raisonner la voix
de la Torah, alors les actions de Essav (Goyim) seront sans
impact.

Aussi, le Mekhilta, Parachat Bechala'h, compare la Téfila des
Bneï Israël, au mouvement des lèvres d'un ver à soie. Chaque
geste  insignifiant  de  cette  minuscule  créature  produit  en
effet un matériau de grande valeur. Il  en est de même, et
bien plus, de chaque murmure ou requête des Bneï Israël,
qui  ont  le  potentiel  de  transformer  toute
situation, à tout moment. 

A  l'inverse,  si  ces  paroles  se  font
accusatrices  envers  un  membre  du  Klal
Israël, elles seront un outil utilisé par le Satan
contre la mauvaise langue qui les aura proférées,
devant  le Tribunal  Céleste.  Le Lachone Hara va
fournir  au  Satan  des  arguments  pour  amorcer  des
procédures à son encontre. Le Zohar explique qu'il utilisera
les  mêmes  paroles  proférées  par  l’accusateur,  afin  de
constituer  son propre  dossier.  Or  ces  procès  ne  font  que
retarder la venue du Machia'h.
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''Foul-ons-nous''  un peu plus  cette  année dans l'étude de
Chemirat  Halachone  (les  lois  du  langage),  ce  qui  ne
manquera pas de nous rendre meilleurs, comme l'affirme le
'Hafets 'Haïm. Renforçons-nous  dans l'étude de la Torah et
dans nos Téfilot,  et  bé-ézrat  Hachem, par  la  force de nos
bouche et de nos langues bien utilisées, nous ferons tomber
tous  nos  ennemis,  et  accélérerons  la  venue  du  Machia'h.
Bimehera Beyamenou Amen

Certains ont la coutume de réciter un « Yéhi
Ratsone »  sur  le  poisson "ונרבה שנפרה 
."כדגים  Extérieurement,  ce  « Yéhi
Ratsone »  n'a  rien  de  vraiment

particulier,  puisque  nous  demandons  de
fructifier et de nous multiplier comme les poissons.

Oui  mais  voilà  que  cette  demande  a  la  même Guématria
qu'un  passage  de  la  berakha  que  Yts'hak  fait  à  Yaakov
lorsqu'il lui dit « et Qel Chaqai te bénira, et te fera fructifier
et  multiplier...  »  Beréchit  (28  ;  3),  où  nous  retrouvons  les
termes de « fructifier et se multiplier ».

Pourquoi donc avoir choisi le poisson ? La Guémara Taanit
8b nous enseigne « que la brakha ne se trouve que dans une
chose cachée de l'œil ».  Conclusion,  pour  bénéficier  de  la
brakha,  faites  comme le  poisson,  plongez dans l'eau pour
vous cacher de l'œil... Plongez dans l'océan de la Torah, car
comme il est dit dans Baba Kama 17a :  '' אלא תורהאין מים  "
(l'eau  ne  peut  être  interprétée  que  comme  désignant  la
Torah).
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Le coing se dit en hébreu  « 'havouch/captif », à travers ce
jeu de mot,  nous demandons par le  « Yéhi  Ratsone » que
« les  captifs  du  peuple  d’Israël  soient  libérés  de  leur
incarcération et parviennent à la lumière
».  Il  s'agit  ici  des  incarcérés  de  la
grande  prison  de  « La  Verra ».  À  ce
sujet Rabénou Yona rapporte dans
son  ouvrage  « les  portes  du
repentir » la parabole suivante :

Dans une prison, des voleurs d'une même cellule
organisèrent la grande évasion. Après avoir creusé un
long  tunnel,  le  grand  jour  arriva  enfin  où  tout  le  monde
s’évada, tous sauf un. 

En voyant cela, le gardien se précipita dans la cellule, et au
lieu de le féliciter, celui qui ne s'était pas évadé, il se mit à le
battre à coups de bâton en lui disant « Malheureux, le tunnel
est  là  devant  toi !  Pourquoi  n'as  tu  pas  pris  la  fuite ! »
(Kohélet Raba 7;15)

Mais  pourquoi  l'avoir  frappé ? Nos Sages ne viennent  pas
nous  enseigner  qu'il  est  bien  de s'évader  de prison,  mais
nous  expliquent  que  cette  parabole  évoque  l'homme  qui
refuse de faire téchouva parce qu'il a la sensation d’être pris
dans  la  prison  de  son  présent  et  de  son  passé,  qu'il  est
prisonnier de ses avérot et condamné à sa situation. 

Mais  l'un  des  bienfaits  qu'Hakadoch  Baroukh  Hou  nous
accorde, est de nous avoir préparé une voie nous permettant
de nous élever au-dessus de nos actes présents et de nos
fautes  passées.  Même si  nous  avons  péché,  si  nous  nous
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sommes révoltés contre Lui, Il ne nous a pas fermé les portes
de  la téchouva, comme il  est dit :  « Revenez à Celui dont
vous êtes profondément séparés, enfants d'Israël » Yéchaya
(31;6) ou encore « Revenez, enfants rebelles, Je vous guérirai
de vos égarements. » Yrmyahou (3;22)

C'est  pourquoi nous demandons dans les Séli'hot « Notre
Maître qui est aux cieux, nous Te supplions comme un captif
supplie  son  maître.  Tous  les  captifs  sont  délivrés  par  de
l’argent, mais Ton peuple, la maison d’Israël, est délivré par
les prières et les supplications.  Lève Ta main droite et fais
germer Ta délivrance, Espérance des vivants et des morts. »

De ce fait tous ceux qui se « conforteront » dans leurs fautes
et pensent qu'ils ne peuvent plus rien faire ne mériteront que
des coups.

La carotte qui se dit  « Guézère » en hébreu va être
utilisée  ici  pour  un  jeu  de mot,  en  faisant
allusion  aux  Guézèrot/décrets.  Nous
demandons  que  Hakadoch  Baroukh  Hou

« décrète sur nous de bons décrets » pour
cette nouvelle année.

Cela ne devra pas être une simple requête mais une vraie
prise de conscience sur le pouvoir du « décret/Guezera » que
seul Hachem possède. Dans la Téfila du matin, au passage de
« Baroukh  Ché  amar »,  nous  lisons  « Baroukh  Gozère
Oumékayème /  Béni  Celui  qui  décrète et  réalise ».  Dans le
monde beaucoup de "grands" tels que les rois,  présidents,
ministres...  et  autres  peuvent  décréter,  mais  appliquer  des
décrets n'est qu'au pouvoir d'Hachem. 
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Prenons l'exemple d'un homme pour qui a été décrétée une
incarcération de 6 mois en prison, deux semaines plus tard,
voilà qu'il  quitte ce monde,  le  décret  n'a pu être réalisé !
Comme  le  dit  Chlomo  Hamélekh  dans  Michlei  (19;21)  :
« Nombreuses sont les pensées de l’homme, mais seule la
volonté de l'Éternel s’accomplira. ». 
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SUPPLIQUES AVANT KIDOUCH

✔ Vous trouverez avant le Kidouch, les suppliques et les Téfilot
qui peuvent paraître longues mais procurent un immense bien.
Si on réfléchit, on ne demande pas à Hachem la parnassa juste
pour  survivre  ou  la  santé  pour  être  en  vie,  on souhaite  une
parnassa tova afin de bien vivre,  dans de bonnes conditions,
pour accomplir la avodat Hachem et la santé pour se dépasser
et  accomplir  de  nombreuses  Mitsvot.  Alors  peut-être  que  le
petit « plus » de Téfilot amènera le petit « plus » durant cette
nouvelle année !

Si la fête tombe un vendredi soir on commence ici (Kaf A'haïm 583;3)

רואך  הואאשֹולללו םם ש  באר דוש קאר ים הק כי לר מא  י הק כי ל  ך  מק לך ך ן מא יוש ל  י עך כי אכ ל  ת מק רי ר ש א י הק כי אכ ל  ם מק יכך לי 3x: עכ
ם כם אכ ו ם רואך  הואא בו ש  באר דוש קאר ים הק כי לר מא  י הק כי ל  ך  מק לך ך ן מא יוש ל  י עך כי אכ ל  ם מק לוש ר ש א י הק כי אכ ל  ם מק לוש ש ר 3x: ל 
י ני כוו רכ ל רואך  הואא בו ש  באר דוש קאר ים הק כי לר מא  י הק כי ל  ך  מק לך ך ן מא יוש ל  י עך כי אכ ל  ם מק לוש ר ש א י הק כי אכ ל  ם מק לוש ש ר 3x: ל 

ככםם רואך  הואא בוכשֹוליבכתו ש  באר דוש קאר ים הק כי לר מא  י הק כי ל  ך  מק לך ך ן מא יוש ל  י עך כי אכ ל  ם מק לוש ר ש א י הק כי אכ ל  ם מק לוש ש ר 3x: ל 
רואך  הואא בוכצתאאתככםם ש  באר דוש קאר ים הק כי לר מא  י הק כי ל  ך  מק לך ך ן מא יוש ל  י עך כי אכ ל  ם מק לוש ר ש א י הק כי אכ ל  ם מק לוש ש ר 3x: ל 

׃  יךר כך רר ל דא  כר ךר בא  ר  מר ש   ך  לי ה לר ואך צק יו י  כר אר ל  י מק ם׃ ה׳כאי לר ד עוש עק ה ו  ר תא עק ךר מי אך ךר ואבוש את  ר צי מר ש    יי
Puis ensuite, on récite ce qui suit :

ל יי ת חי ם שֹול ר: אתא סר ח  ל לשא יך לר ש ר הא ו  לר ע  הא ליב באק ח באר טק :באר הא רר כ  ים מי יני ני פא  חשק מי רר א ו  צר מ  י יי מי
: יהר ך פא ק ץ כא פך חי בא  ש   עק ק תא ים וק תאי ש   ר ואפי מך ה צך ש ר ר  יה:דאר יאך י חק מי של י  ע כא לשא רר ב ו  טוש הוא  לקת  מר גא 
הא יתר בי ף ל  רך ן טך י תא תאי ה וק לר י  ד לק עוש ם בא  קר ר תא : וק הא מר ח  יא לק בי ר ק תא חר ר  ך מא ר מי חי ת סוש יאוש ני אנ ר ה כא תר י  הר

ז עוש ב  ה  רר ג  חר ם:  רך ר כא ה  ער ט  נר יהר  ך פא כק י  רי פא  מי הוא  חי קאר תאי וק ה  דך ש ר ה  מר מ  זר  : יהר רשתך עכ נק ל  חשק  ו 
יהר דך יר  : הא רר לרה ני י  ק לא ה בק באך כ  יי לשא  הא  רר ח  ב סק י טוש ה כאי מר עכ : טר יהר תך רשעוש ץ ז  י מא אק תא  וק יהר  נך ת  מר
ן: לשא יוש ב  אך ה לר חר לא  ש י יהר  דך יר ו  י  ני ער ה לך ש ר ר  ר פא הא  ר פא ק :כא ך  לך פר כוא  מ  ר תא יהר  ך פא כק ו  ר  וש יש  כאי ה בק חר לא  ש י
ן מר גאר ר  אק ש  ו  הא ש י ר ה לא תר ש   ים ער דאי בק ר  ים: מק ני ש  ש ר הא לרבש יתר ל באי י כר לךג כאי ר ש א הא מי יתר בי א ל  ירר תי
שר כא מ  תאי וק ה  תר ש   ער ין  די סר ץ:  רך אר י  ני ק  זי ם  עי וש  תא ב  ש י בא  הא  לר ע  באק ים  רי ער ש א  באק ע  דר נוש  : הא בואש ר ל 
ה מר כ  חר ה ב  חר ת  ר יהר פא י ן: פא רוש חכ ם אק יוש ק ל  חק ש   תאי הא וק בואש ר ר ל  דר הר י: עשז ו  ני עכ נק כא  ה לק נר ת  ר נר גוש חכ וק
מוא ל: קר לואת לשא תשאכי צ  ם עק לךחך ו  הא  יתר ת באי יכוש לי ה הכ יאר פי : צוש הא נר וש ש  ל ל  ד עק סך ת חך רק תוש ו 
ר קך ך ה: ש  נר ר לא ש ל כא ית עק לי תא  ער אק ל ו  יי וא חר ש  ת ער נוש ת באר וש בא : רק הא לר ל  הק י  הא וק לר ע  רואהר באק ש א  אק י  יהר וק נך בר

ל:  ר לא הק ת  יא תי ה הי הור ת י  אק ר  ה יי ר ש א י אי יאשפי ל הק בך הך ן ו  חי לואהרהק ל  יהק וי יהר  דך י יר רי פא  מי הא  לר נוא  תא 
: יהר ש ך עכ ים מק רי ער ש א   בק
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Si la fête tombe un jour de semaine, on commence ici 

Il est bon de lire avant le Kidouch, le texte suivant:
ינוא לי ה ער נר ונ  ינוא כא די ה יר ש י עכ ליינוא ואמק ינוא ער לשהי ה אל השור ם י  י נשעק יהי הוא, וי ני נ  וש ינוא כא די ה יר ש י עכ    2x :ואמק

הוו יול לי ח אתא תי ל ר פו מק אר ו  ב  טוש כואר ל  זר יא  בי נאר תא , הק נ  אק ין דא  מי ל  ן ער וש בא רי
ן באר ש  חש לשא ב  ד ו  ין, הואא חק אי ר לא ל עי ר ל כא ה עק אר ר לא תא  הואא עי נ  א, אק ימר תי ס 

ין ימי תי ס  ל  ר כא ל  ל, עק לר כא  ך   באר א  יסר פי תא  ה  בר ש ר חכ מק הואא, ליית  תא   נ  אק
ין ואני קא ר תאי ש ר ער תא   ק  ק פא אק ן, דא  ירר פי ר ס  ש ר ן ער ן לוש ינר רי קר ן, ו  הוש א בא  גר הר נ  אק ל 

ן יר ל  גאק ת  לרא אי ין דא  ימי תי ין ס  מי ל  ן, ער יר ל  גאק ת  אי ין ד  מי ל  ער ת, ו  יאק סאי ק כא ת  ן אי הוש ואב 
א ש ר נר י  ני בא  ן, מי לוש יר  ש י קר ד  הואא  תא   נ  אק ן, ו  לוש ד  חי יק תא , ואמ  נ  אק דא  ין  גי ואב 

ר, מילא גראו ש ר ין ער י לא אי יהא מי רי ב  ן חק ד מי יש  חק רי פ  אק אן דא  ל מק ר יב, כא ש י חק ת  אי
ך  יש  באר רי פ  וא אק לא אי יהא כא  : לי

ן רר ד  סי ין כא  לי ז  ינואן אק ן אי ירר פי ר ס  ש ר ין ער י לא אי יך , ו  רי ד אר ר, חק צי ד קר חק ד, ו  חק ו 
י ני ינוש ן, באי לוש יג  הי נ  אק דא  הואא  תא   נ  אק ך , ו  לר יג  הי נ  אק דא  אן  מק ליית  לרא, ו 

רא  ילא עי אל  רר ט  ל סי ר כא לרא מי א ו  ר תא תק לרא ל  ן, ו  תא  לוש נ  קאק ק ין תא בואש י קייהוא, ל  דא מינא
ין  חי ר  ק אפא ש ר י נר ני ב  ין לי תי מר ש   ן, ני תא  לוש נ  קאק ק ין תא ה גואפי ר מא כק יאוא, ו  רי ק  ת  אי דא 

י  באי גק ל  א  ואפר ןגא יהוש לי עכ ין  סי כק מ  דאי ין  בואש י א, ל  דאר א  ואנר קא תי בא  יאוא  רי ק  ת  אי ,ו 
א ינר מי י  א  ער רוש ד  ד  סך א, חך אלר מר ש   א  ער רוש ד  ה  בוארר א, גא  ואפר גא ת  רך אך פ  ,תאי

ין קי וש ין ש  רי ד תא  הוש ח ו  צק ד , נך סוש ש י  ית קשדך רי ת בא  א אוש גואפר א דא  יאואמר ,סי
ן  ינר רי קר ה  ך פא ל  עק בא  ך ש  ה  רר וש תא ה  ך פא כואת  ל  האמק י: לר יהי אי א  חר מוש ה  מר כ  חר

או גר לא  ה מי בר ש ר ח  ין, מק בי יב מי לא הק הא  ואבר א  באר ה לי ינר ין, באי רי ין תא  י לא ל אי עק ו 
ינוא לשהי ה אל יהשור רות לק ר תא ס  נאי יב הק תי כואת, כא  ל  ר מק תך ך יהוא כא ן אי יוש ל  ר עך תך ך ,כא

ית רי חכ ית אק אש י רי יד מי גאי ר מק מק ת  יהא אי לי ער י, ו  י לא פי ת  א די ר תא פ  קק ר  יהוא קק אי ,ו 
יו יהוא  או אי גר לא  א"ד ק"מי ילואת, א"ו ק"א ור צי ח אכ אשרק יהוא  אי יהוא, דא  אי

י וש פא נ  עק י ו  עוש רוש ד  א באי נר ילר אי יוא דא  ק  ק א, ש  נר ילר אי י ל  קי ש   אק א ד  יאר מק י, כא  באי רק ת  אי ו 
יוא ק  ק הואא ש  הק : בא 

ים מי לר עוש ן הר וש בא ת, רי וש לא עי קת הר לא תא  הואא עי נ  ת, אק וש בא סאי ת הק באק סי י, ו  קי ש   אק ד 
יעוא בי הואא נ  הק א בא  נר ילר אי א, ל  גואפר ל  א  תר מ  ש   ני כא  יהוא  אי יעוא  בי הואא נ  הק ,ו 

א גואפר ל  ים  יאי חק י  יהי אי ה, דא  מק ל  ר כא מי א  נר יאואק  דא  ליית  ו  ן  יוש מ  דאי ליית  ךר  ואב 
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ר בק ואל  או  גר ל  א, די ער ר  אק ו  א  יאר מק ש   אתר  רר א, ואבר ש ר מ  ש י ן  הוש נא  מי תא   ק  ק פא אק ו 
י לי זאר א ואמק יאר בק כ  כוש א ו  רר יהכ סי ן, ו  דך עי א ד  תר נא  גי ין ו  אי ש ר ין ואד  ני ילר א אי ער ר  אק ואב 
ין  פי עוש ו  ן  יור חי ו  ין  באי ש   עי או  ש ר נ  י  ני ואב  ין  נואני ן, ו  הוש בא  א  ער מוד  תא  ש   אי ל 

ין אי ר לא ין, עי אי ר תא תק ו  ין  אי ר לא ן עי הוש גואן בא  הכ נק ת  יי יך   אי ן, ו  ער ד  מוש תא  ש   אי יך   אי ו 
י אי ר תא תק ו  י  אי ר לא עי א, מי חואדר יי ליית  ך   נאר מי ר  ואבק ל  לר כא  ך   באר ע  דק יר דא  ליית  ו 
י אי ר תא תק י ו  אי ר לא עי שא, בא  לא ל כא  ן עק דוש ע אכ דר מוש תא  ש   תא  אי נ  אק ל, ו  ר ן כא ירר פי ל ס  כר ו 

יעק די ם י  יהא ש ר ית לי ד אי א, חק יאר כק אר ל  יאוא מק רי ק  ת  ן אי הוש ךר, ואב  תא  ליית ל  נ  אק ו 
יעק די י  ם  ן, ש ר הר מר ש   ל  ר כא יא  לא מק מ  הואא  תא   נ  אק ימוא, דא  לי ש   הואא  תא   נ  אק ו 

ן, דא כשל הוא הוש נ  יק מי לא ק תא ס  תא  תאי נ  ד אק כק א, ו  גואפר ן כא  הר מר הוא ש   לא  ש רוא כא אר תא  ש   אי
א תר מ  ש   לשא ני א: בא  יער די ה י  מר כ  חר או בא  לר ים ו  כאי תא  חק נ  ין, אק בי תא  הואא מי נ  אק

א יער די י  ה  ינר באי לשא מי א, ו  ער מוד  תא  ש   אי ל  רא  לא א אך יער די י  ר  תר אר ךר  ליית ל 
א ש ר י נר ני ב  לי ך   ילר חי ו  ך   ר קפא א, תוש מר ל  ער יג  הי נ  ת  אי יך   ן אי לוש ה  אר זר ח  אק ואל 

י מי חכ רק ואב  א  ינר די ט, בא  ר פא ש   ואמי ק  דך צך ינואן  אי י, דא  ני ב  דאי יהון  די בר עוש פואם  כא 
ה, נרש רא בוארר גא  יהוא  אי ין  א, דאי יתר עי צר מ  אך ד  א  ואדר מא עק ט  ר פא ש   ק, מי דך צך

א יש ר דאי א קק כואתר ל  ט, מק וש ש  י ק  כי מ  ין סק רי ק תא  דך י צך ני ת, משאז  ק אוש דך ין צך הי
ית רי א, בא  מר ל  יג ער הי נ  ת  יך  אי ה אי אר זר ח  אק רא ל  שלא ך , כא ית לר אי או דא  ל לר בר אכ

ין יהוא דאי אי א דא  יער די ק י  דך י, צך מי חכ יהוא רק אי א דא  יער די ט י  ר פא ש   לראו מי או, ו  לר ו 
ל לר ת כא  וש דא ין מי י לא ל אי ר כא ך : מי דר ל י  ין עק י לא ואן מי ש  דא  חק ת  יי ן ו  עוש מ  י ש י באי ,קואם רי

ך   ית לר א אי ואתר ש  א ר  הר ךר"נ(דא  ל) א אתיהב ל  ין עק ירי מי ין ט  זי ה רר אר ר לא גק ל 
ן, י דרך  עק ד כא  ש  עק ר נר ואם באק ש  ה לר אר ר לא גק וא ל  ש  ב ר  הי י  ת  לרא אי ה דא   :מק

On dit ensuite ce qui suit:
י  ינתא עתא ן בוכ א חתא צל מל חי  נ ם הוכ ה םול חי :יכ נ ם י וכ יני עי ן בא  א חי צר ה מר השור חי:  י  נ ם אוכ צר  מר

י  יני עי ן בא  החי השור חי :י  נ ם י וכ יני עי ן בא  א חי צר ה מר השור חי: י  נ ם י וכ יני עי ן בא  א חי צר ה מר השור :י 
חי נ ם י וכ יני עי ן בא  א חי צר מר ה  השור חי: י  נ ם י וכ יני עי ן בא  א חי צר מר ה  השור חי: י  נ ם ןוכ א חי צר מר  

י  יני עי הבא  השור חי: י  נ ם י וכ יני עי ן בא  א חי צר ה מר השור חי: י  נ ם י וכ יני עי ן בא  א חי צר ה מר השור חי: י  נ ם וכ
י  יני עי ן בא  א חי צר המר השור חי: י  נ ם י וכ יני עי ן בא  א חי צר ה מר השור :י 

) et si l’année compte 2 Adar on rajoute une treizième fois (חי נ ם י וכ יני עי ן בא  א חי צר ה מר השור :י 
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ים רי על ה שֹולכ אל יא מתא הי ה הי נל ל שֹולו י א בו צל מכ יוי יא וי הי ץ הי רם אל ל ק בו חל צכ ע יי רי זכ יוי , וי
הוו  כתא רכ בל יכ ה וי ה םול ע :יכ רי זכ יוי יאוי הי הק ה  נר ר ש א באק א  צר מ  יאי וק יא  הי הק ץ  רך אר באר ק  חר צ  יי  

ים רי ער ש   ה  אר הוא , מי כי ר  בר י  ה וק השור ע  :י  רי זכ יוי אוי צר מ  יאי וק יא  הי הק ץ  רך אר באר ק  חר צ  יי  
ים רי ער ה ש   אר יא מי הי ה הק נר ר ש א הוא , באק כי ר  בר י  ה וק השור ע: י  רי זכ יוי יאוי הי ץ הק רך אר ק באר חר צ   יי

ים רי ער ה ש   אר יא מי הי ה הק נר ר ש א א באק צר מ  יאי הוא , וק כי ר  בר י  ה וק השור ע: י  רי זכ יוי ץוי רך אר ק באר חר צ   יי
ים רי ער ה ש   אר יא מי הי ה הק נר ר ש א א באק צר מ  יאי יא וק הי הוא , הק כי ר  בר י  ה וק השור ע: י  רי זכ יוי קוי חר צ   יי

ים רי ער ש   ה  אר מי יא  הי הק ה  נר ר ש א באק א  צר מ  יאי וק יא  הי הק ץ  רך אר הוא , באר כי ר  בר י  ה וק השור :י 
ע רי זכ יוי יםוי רי ער ה ש   אר יא מי הי ה הק נר ר ש א א באק צר מ  יאי יא וק הי ץ הק רך אר ק באר חר צ  הוא,  יי כי ר  בר י  וק
ה  השור ע: י  רי זכ יוי יםוי רי ער ה ש   אר יא מי הי ה הק נר ר ש א א באק צר מ  יאי יא וק הי ץ הק רך אר ק באר חר צ  יי  ,

הוא  כי ר  בר י  ה וק השור ע: י  רי זכ יוי הוי אר יא מי הי ה הק נר ר ש א א באק צר מ  יאי יא וק הי ץ הק רך אר ק באר חר צ  יי  
ים רי ער הוא , ש   כי ר  בר י  ה וק השור ע: י  רי זכ יוי הוי נר ר ש א באק א  צר מ  יאי וק יא  הי הק ץ  רך אר באר ק  חר צ  יי  

ים רי ער ה ש   אר יא מי הי הוא , הק כי ר  בר י  ה וק השור ע: י  רי זכ יוי אוי צר מ  יאי יא וק הי ץ הק רך אר ק באר חר צ   יי
ים רי ער ה ש   אר יא מי הי ה הק נר ר ש א הוא , באק כי ר  בר י  ה וק השור ע: י  רי זכ יוי יאוי הי ץ הק רך אר ק באר חר צ   יי

ים רי ער ה ש   אר יא מי הי ה הק נר ר ש א א באק צר מ  יאי הוא , וק כי ר  בר י  ה וק השור :י 
) et si l’année compte 2 Adar on rajoute une treizième fois (ע רי זכ יוי יאוי הי ץ הק רך אר ק באר חר צ   יי

וא  ה כי ר  בר י  ים, וק רי ער ה ש   אר יא מי הי ה הק נר ר ש א א באק צר מ  יאי ה וק השור :י 

ים יוי ק םור חי מכ ךל  כ מו י עי י ר, כו ה או ם אם רכ ני ךל  רכ או ם י :בוכ יםכוי יאי קשור חק מ  ךר  מא  עי  ,
ר ה אוש אך ר  ני ךר  ר  אוש י: בא  יםכוי יאי קשור חק מ  ךר  מא  ר,  עי ה אוש אך ר  ני ךר  ר  אוש י:  בא  ךרכוי מא   עי

ים יאי קשור חק ר, מ  ה אוש אך ר  ךר ני ר  אוש י: בא  יםכוי יאי קשור חק ךר מ  מא  ר,  עי ה אוש אך ר  ךר ני ר  אוש :בא 
י יםכוי יאי קשור חק מ  ךר  מא  עי ר,   ה אוש אך ר  ני ךר  ר  אוש י: בא  יםכוי יאי קשור חק מ  ךר  מא  עי ךר,   ר  אוש בא 

ר ה אוש אך ר  י: ני יםכוי יאי קשור חק מ  ךר  מא  עי ר,   ה אוש אך ר  ני ךר  ר  אוש י: בא  קשורכוי מ  ךר  מא  עי  
ים יאי ר, חק ה אוש אך ר  ךר ני ר  אוש י: בא  יםכוי יאי קשור חק ךר מ  מא  ר,  עי ה אוש אך ר  ךר ני ר  אוש :בא 

יק דוי צוי לי עי  רע ר זל ה, או ם חל מכ ב שמי י לתא רתא שֹולכ יי לכ ר :וו יקאו ם דאי צאק לק עק  רש זר י,   רי ש   יי ואל 
ה חר מ  ר: ליב ש י יקאו ם דאי צאק לק עק  רש זר ה,   חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  יקאו ם דאי צאק לק עק  רש זר  ,

ה חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  יקאו ם דאי צאק לק עק  רש זר ה,   חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  עקאו ם רש זר  
יק דאי צאק ה, לק חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  יקאו ם דאי צאק לק עק  רש ה,  זר חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  או ם

יק דאי צאק לק עק  רש ה, זר חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  יקאו ם דאי צאק לק עק  רש ה,  זר חר מ  י ליב ש י רי ש   יי :ואל 
ר יקאו ם דאי צאק לק עק  רש זר ה,   חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  יקאו ם דאי צאק לק עק  רש זר י ליב,   רי ש   יי ואל 

ה חר מ  ר: ש י יקאו ם דאי צאק לק עק  רש ה,  זר חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  יקאו ם דאי צאק לק עק  רש י,  זר רי ש   יי ואל 
ה חר מ  ר: ליב ש י יקאו ם דאי צאק לק עק  רש זר ה,   חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  יקאו ם דאי צאק לק עק  רש זר  ,

ה חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  יקאו ם דאי צאק לק עק  רש זר ה,   חר מ  י ליב ש י רי ש   יי ר: ואל  עקאו ם רש זר  
יק דאי צאק ה, לק חר מ  י ליב ש י רי ש   יי   :ואל 
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י חי ם כו םה לם ם תו רכ מי אכ ם, וי לו ם ל ךל שֹול ר לכ ם שֹול כ םל אכ ם וכ לו ם ל ךל שֹול יתכ בתא ם וו לו ם ל ה שֹול ל תו אי :וכ
ם ם תו רכ מי אכ יוי לךחק שה  כא ם,   לוש ר ש  ךר  ל  ר  ך ש  אכ כשל  ו  ם  לוש ר ש  ךר  ית  ואבי ם  לוש ר ש  ה  ר תא אק :ו 
ם ם תו רכ מי אכ יוי לךחק שה  כא ם,   לוש ר ש  ךר  ל  ר  ך ש  אכ כשל  ו  ם  לוש ר ש  ךר  ית  ואבי ם  לוש ר ש  ה  ר תא אק :ו 
ם ם תו רכ מי אכ יוי לךחק שה  כא ם,   לוש ר ש  ךר  ל  ר  ך ש  אכ כשל  ו  ם  לוש ר ש  ךר  ית  ואבי ם  לוש ר ש  ה  ר תא אק :ו 
ם ם תו רכ מי אכ יוי לךחק שה  כא ם,   לוש ר ש  ךר  ל  ר  ך ש  אכ כשל  ו  ם  לוש ר ש  ךר  ית  ואבי ם  לוש ר ש  ה  ר תא אק :ו 
ם ם תו רכ מי אכ יוי לךחק שה  כא ם,   לוש ר ש  ךר  ל  ר  ך ש  אכ כשל  ו  ם  לוש ר ש  ךר  ית  ואבי ם  לוש ר ש  ה  ר תא אק :ו 
ם ם תו רכ מי אכ יוי לךחק שה  כא ם,   לוש ר ש  ךר  ל  ר  ך ש  אכ כשל  ו  ם  לוש ר ש  ךר  ית  ואבי ם  לוש ר ש  ה  ר תא אק :ו 
ם ם תו רכ מי אכ יוי לךחק שה  כא ם,   לוש ר ש  ךר  ל  ר  ך ש  אכ כשל  ו  ם  לוש ר ש  ךר  ית  ואבי ם  לוש ר ש  ה  ר תא אק :ו 
ם ם תו רכ מי אכ יוי לךחק שה  כא ם,   לוש ר ש  ךר  ל  ר  ך ש  אכ כשל  ו  ם  לוש ר ש  ךר  ית  ואבי ם  לוש ר ש  ה  ר תא אק :ו 
ם ם תו רכ מי אכ יוי לךחק שה  כא ם,   לוש ר ש  ךר  ל  ר  ך ש  אכ כשל  ו  ם  לוש ר ש  ךר  ית  ואבי ם  לוש ר ש  ה  ר תא אק :ו 
ם ם תו רכ מי אכ יוי שה לךחק ם,  כא לוש ר ךר ש  ר ל  ך ש  כשל אכ ם ו  לוש ר ךר ש  ית  ם ואבי לוש ר ה ש  ר תא אק  :ו 

יהר תך כוש ר  ה ואבי נר ר ל ש  חי ר :תא

Le Ben Ich 'haï (Lachone 'Hakhamim   יא.א) recommande de lire
également la demande suivante:

א  נאר א י השורהאר רר וש נא הק ר ו  וש בא גאי ל הק דוש גאר ל הק אי :הר

א רר ז  ר עך פי וש סא יק הק דאי צאק כואת הק ז  :באי ה רר י אוש רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
א בר רר י ו  יאי באק כואת אק ז  :באי ה בר הכ י אק רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה ר כא ל  ק מא ר הק י תא ס  כואת אך ז  :באי ה כר רר י ב  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה נר קאר ן הק א באך יר חואנ  י נ  באי כואת רי ז  :באי ה ינר י בי רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
א א עואלר רר מוש אר כואת הר ז  :באי רה לא דש י ג  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
יר אי ן יר י באך כק דא  ר  כואת מר ז  :באי יר הי באר ת הק עק י דק רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ   .תאי
ה חר ר  ן קר עק באך ש ש  הוש י י  באי כואת רי ז  :באי ה חר לר צ  י הק רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ב א טוש רר ק  נאי ה הק ך כואת משש  ז  :באי ד טואב עק י וק רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה ירר תי ן בא  ן באך עוש מ  י ש י באי כואת רי ז  :באי ה רר מ  י זי רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה נאר ה חק יאר בי נא  כואת הק ז  :באי ה ינר ני י חכ רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
א ימר י ן תא ה באך הואדר י י  באי כואת רי ז  :באי ה מר כ  י חר רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה רר בוש ה דא  יאר בי נא  כואת הק ז  :באי ה רר הנ י טר רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
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א יבר קי י עכ באי כואת רי ז  :באי ה בר י טוש רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ע יש ר לי יא אל בי נאר כואת הק ז  :באי ע ש ק י יך רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ר י ש  יק אר דאי צאק כואת הק ז  :באי ר ך י ישש  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
א לר מ  ן יי הוא באך י  כר כואת מי ז  :באי לרה ר כא ל  י כק רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה יר ל  כק ן חכ ה באך יר מ  חך כואת נ  ז  :באי ה יר ור י ל  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ע דר יר הוש ן י  הוא באך יר נר כואת בא  ז  :באי ע דאר י מק רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
א בר ן באר א באך הואדר י י  באי כואת רי ז  :באי ה בר דר י נ  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה יכר יא מי בי נאר כואת הק ז  :באי ה יכר מי י ס  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה יר ח  רק ן פא  עק באך ש ש  הוש י י  באי כואת רי ז  :באי ה יאר לי י עכ רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה ירר תי ן בא  ה באך הואדר י י  באי כואת רי ז  :באי ה רר ז  י עך רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
א סר וש ן דא א באך ינר ני י חכ באי כואת רי ז  :באי ה סר נר ר  י פק רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה יר נ  נק ן חכ עק באך ש ש  הוש י י  באי כואת רי ז  :באי ה יאר די י פ  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה יר ר  זק עכ ל וק אי יש ר ירה מי נ  נק כואת חכ ז  :באי ה יר ב  רי ה ו  יר ר  י פי רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  . תאי
ה קר ב  רי ה ו  רר כואת ש ר ז  :באי ה קר דר י צ  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי

חק ן יוש ן באך עוש מ  י ש י באי כואת רי ז  :יאבאי י יק חק דאי י צק רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ין מי יר נ  יק באי דאי צאק כואת הק ז  :באי ין מי יאר ץ הק י קי רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי

עק  ש ש  הוש כואת י  ז  ןבאי : נואןבאי נואן חכ ק לקת תא באר י קק רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ל אי רר ש   לךך  יי ד מך וי כואת דאר ז  :באי ל מואת אי מ  י רוש רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ע בק ך יש  לי ת אל קך דאך צאק כואת הק ז  :באי ע שבק י ש  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה הואדר לךך  י  הוא מך יאר קי ז  כואת חי ז  :באי ה עואדר י ת  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי
ה נר יא יוש בי נאר כואת הק ז  :באי ה בואנר י ת  רי עכ נוא ש ק ח לר ק תא פ  .תאי

ים יאי ח חק י אשרק ני עי די וש י, תא נך ר ת פא ת אך חוש מר ע ש   שבק ינ , ךרש  ימי ת באי מוש עי חךרנ  צק : נך
א ה נאר יער ש י ה הוש השור א י  נאר ה, אר השור א י  נאר א אר ה נאר יחר לי צ  :הק

תואב ר כא ק ה: כא השור ת י  אי ה מי כר רר א ב  ר ש א עוש, יי ש   י יי לשהי אל ה מי קר דר ץ: ואצ  עי ה כא  יר הר ו 
ם יי י מר גי ל  ק ל פא תואל עק הוא לשא , ש ר ל  ער וש ו  תא עי ן בא  י תא יוש יי ר  י ר פא ך ש  לייאכ וש כשל, בא ו 

יחק לי צ  ה יק ש ך עכ ר יק ך ש  :אכ
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ה השור א י  נאר א אר רר וש נא הק ר ו  וש בא גאי ל הק דוש גאר ל הק אי .הר

ה רר וש תא ים באק ני בוש ים ואנ  מי כר יךה חכ ה  ני :ו  ה רר ת אוש נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
ה השור י  ה לק תר י  הר ה ו  לואכר מא  :הק ה כר רר ת בא  נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 

ה ר לא סי מ  וא הק וא סשלא :סשלא ה ילר ת גאי נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
ה השור ה י  רואצר יךר נר רך חכ י אק ני כי ש   :מר ה יצר ת דאי נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 

ה חר נר אכ ן וק גוש סוא יר נר :ו  ה חר לר צ  ת הק נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
ה השור י י  ב כאי וש טא ן הק י תא :יי ב ד טוש עק ת וק נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 

ה רר אוש ר ה כא כר י ש  חכ ק יר כא אי ם יר יאוש ק ה כא לר י  לק :ו  ה רר מ  ת זי נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
ה השור י י  יי דוא ה ואפ  נאר רי ן בא  יאוש אוא צי ואבואן ואבר ש  :י  ה ינר ני ת חכ נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 

א ך  באר עי ש   ה יי נאי ן הי יאוש ת צי בק רוא ל  מ  :אי ה בר ת טוש נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
ר י ש א בק י מ  לי ג  ים רק רי הר ל הך אווא עק ה נאר :מק ר ך ת ישש  נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
רה לא הי ה ואת  קר דר יחק צ  מי צ  ים יק לשהי י אל דשנר :אכ לרה ר כא ל  ק ת כא נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
ה יר ור י ר  סי וש י כא ן רשאש י מך ך ש א ר בק תא נ  ק ש  :דאי ה יר ור ת ל  נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
הא ן לר ן חי ת חי ואאוש ש  :תא  ה לר עכ ת מק נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 

ה בר הכ ה אק ך סא כק ים תא  עי ש ר ל פא  ר ל כא עק :ו  ה בר דר ת נ  נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
ה השור ה י  ואר ה צי כר רר בא  ת הק :אך ה יכר מי ת ס  נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 

ה רר מ  ל זי קוש ה ו  דר וש הא תא א בר צי ר מא ה יי חר מ  ש י ן ו  וש ש  :ש ר ה רר ז  ת עך נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
ה נואבר ל תא  בי י תי ני אוא פ  ל  :ואמר ה בר ה טוש סר נר ר  ק ת פא נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר  .ש 
לרה צאר הק ח ו  וק רך ים ו  מי חכ רק ד ו  סך חך ן ו  :חי ה לר הנ ת צר נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
ים ני ת באר רך אך פ  תי ים ו  ני קי ת ז  רך טך :עכ ים ני ר רואן פא ת קי נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 

ה השור ים י  מי תר ים בא  כי ל  הוש ב לק ע טוש נק מ  :לשא יי ים מי חכ ת רק נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
שאן צא ם הק ה עי אר ל באר חי ה רר נאי הי :ו  ן צוש ת רר נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 

ה השור ם י  לוש ר ש א וש בק מא ת עק ך  אך רי בר :י  ם לוש ר ת ש  נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר . ש 
ה: ער ק  בי ים ל  סי כר ר  הר ר ו  וש יש  מי קשב ל  ער ה הך יר הר ו  ה ואער ש  ת תא  נק יךה ש   ה  ה זוש תאי נר ר  .ש 

ית  ואב באי טא הואמי השור ה י  ער בא  ש   תואב, ני ר כא כק  :ו 
ן ששוש ששר ם בא  יי ם מק ך תא ב  אכ ה, ואש   ואער ש  יא  י הק ני י  עק ק מא י : מי יתי ואי ךר קי ת  ואער יש  הלי השור : י 

י  יתי ואי ךר קי ת  ואער יש  הלי השור ית : י  רי באר ך  סק נר קר ר  פש הל  השור : י 
א  נאר האר השור א י  ה נר יער ש י א , הוש נאר האר השור א י  ה נר יער ש י הוש
א  נאר האר השור א י  נאר א אר ה נר יחר לי צ  ה הק השור אי  ה נר יחר לי צ  : הק
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KIDOUCH 

✔ On procède ensuite, emplis de ferveur, au Kidouch de la
fête.  Le  chef  de  famille  fera  le  Kidouch  et  pensera  non
seulement à se rendre quitte mais à rendre quittes de cette
Mitsva tous les autres convives présents autour de la table. Il
va  de soi  que tous  les  membres  présents  penseront  eux-
mêmes  à  s'acquitter  en  répondant  AMEN  après  chaque
bénédiction.  (Ne  pas  insérer :  «  Baroukh  hou  ou  Baroukh
chémo  »  en  entendant  le  Nom  d'Hachem,  car  cela  nous
exclut de la bénédiction). Après avoir voir bu du Kidouch, le
père bénira ses enfants, comme il le fait le soir du Chabat.

✔ Pour ceux qui ont l'habitude de réciter la bénédiction de
« Chée'hiyanou » (qui sanctifie tout ce qu'il y a de nouveau)
sur un nouveau fruit, feront attention de cacher ce fruit lors
du  kidouch,  car  nous  récitons  la  bénédiction  de
Chée'hiyanou durant le kidouch, or il ne faut pas acquitter le
fruit  à  ce  moment-là,  sinon  on  risquerait  de  faire  une
bénédiction en vain en la répétant après sur le fruit lors du
Sédère des Simanime.

✔ La récitation de la bénédiction de « Chée'hiyanou »  dans
le  kidouch le  deuxième soir  est  une source de discussion.
Pour raccorder toutes les opinions, il  est préférable d'avoir
devant  soi  au  moment  du  kidouch  un  fruit  nouveau  sur
lequel  on  appliquera  également  la  bénédiction  de
Chée'hiyanou.  Quoi  qu'il  en  soit,  cette  bénédiction  sera
renouvelée.
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On prend le verre de Kidouch à la main, puis on récite debout :

Si la fête tombe un jour de semaine, on commence ici :

ם יו ם בכ םוו יכך י ש  ד  חר י  י אש  רר ואב  ם  יכך די עכ מוש ואב  ם  כך ת  חק מ  ש י  
י חי ב  זי ל  עק ו  ם  יכך עשלשתי ל  עק רשת  צשצ  חכ באק ם  ך תא ע  קק ואת 
ה הור י י  ני ם אכ יכך לשהי י אל ני פ  ן לי רוש ר כא זי ם ל  כך יוא לר הר ם ו  יכך מי ל  ק ש 

ם: יאהדונהי יכך לשהי י  אל די ת משעכ ה אך ך ר מש  באי דק י  ,יאהדונהי י השורהוק
ל אי רר ש   י יי ני ל בא  :אך

ן     נר רר י מר רי ב   :      סק
ים יאי חק  L'assistance répond : ל 

ךכ רוו ל ה  בו תאר האק השור ם, יאהדונהי י  לר עוש לךך  הר ינוא מך לשהי א, אל רי וש בא
ן פך גאך י הק רי :פא 
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Si la fête tombe un Chabbat (vendredi soir), on commence ici :

ימיזכמו םר ל מי י עק ני יצי באי ר  א יק ך ש  ת דאך אוש נ  ר: באי סר ח  י לשא אך ה רשעי הור ד י  וי דר  ל 
ם : גאק מוש ן ש   עק מק ק ל  דך י צך לי גא  ע  מק י ב  ני חי נ  ב יק בי וש ש  י י  ש י פ  י: נק ני לי הכ נק ת י  נשחוש מ 
ךר ט  ב  ש י י  די ר מא עי ה  תאר אק י  כאי ע  רר א  ירר אי לשא  ת  וך מר ל  צק יא  גי בא  ך   לי אי י  כאי
ר תא נ  ק ש א דאי י  רר צשר  ד  גך נך ן  חר ל  ש ש  י  נק פר ל  רשך   עכ תאק י:  ני מש חכ נק י  ה  ר מא הי ךר  ך תא נ  עק ש   ואמי

י יאר חק י  מי י  ל  ר כא י  פואני דא  ר  יי ד  סך חך ור ב  טוש ך   אק ה:  יר ור ר  י  סי וש כא י  רשאש י ן  מך ך ש א בק
ים: מי ך  יר אשרך ה ל  הור ית י  בי י בא  תאי ב  ש ק ו 

ם י יו ם י שֹולו י שֹולו ם .הי ארק בר ל צ  כר ץ ו  רך אר הר ם ו  יי מק ש ר וא הק לא כש י  ים: וק לשהי ל אל כק י  וק
ה ש ר ר ער ך ש  אכ וש  תא לקאכ  י מ  יעי בי ש א  ם הק יוש י, באק יעי בי ש א  ם הק יוש שת באק בא ש   יאי וק

ה ש ר ר ער ך ש  אכ וש  תא לקאכ  ל מ  ר כא י: מי יעי בי ש א  ם הק ת יוש ים אך לשהי אל ך   רך בר י  וק
ים לשהי א אל רר ר בארך ך ש  אכ וש  תא לקאכ  ל מ  ר כא ת מי בק ש ר י בוש  כאי תוש  ש  אוש דאי קק י  וק

ת וש ש  עכ .לק
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ה  תאר רואך  אק לרםיאהדונהי י השורהבאר עוש לךך  הר ינוא מך לשהי ר,  אל ך ש  אכ
נוא ר ש  דא  קי ו  ן  וש ש  לר ל  ר כא מי נוא  מר מ  רוש ו  ם  ער ל  ר כא מי נוא  באר ר  חק באר

יו תר וש צ  מי נוא , בא  לר ן  ך תא תאי היאהדונהי י השורהוק בר הכ אק בא  ינוא  לשהי אל  
ם  ת יוש ם   :Le Chabbat on rajoute(אך ת יוש אך זאךה ו  ת הק באר ק ש א ררושן )הק הקזאיכא

זאךה, הקזאךה ש  הק א קשדך רר ק  ב מי ם טוש ת יוש ם  .אך Le Chabbat on(יוש

rajoute:  ן רוש כ  ה )זי בר הכ אק בא  ה  רואער ר תא  זיכך ש   קשדך א  רר ק  מי
ם יי רר צ  ת מי יאק יצי נוא, לי י כא ל  מק ךר  ר  בר ד ואד  עק לר ם  יאר קק ו  ת  מך .אל

ה  תאר אק רואך   ש , י השורהבאר דאי קק ץ מ  רך אר ל הר ר כא ל  עק לךך   Le( מך

Chabbat on rajoute:   ת ו באר ק ש א ן )הק רוש ר כא זאי ם הק יוש ל ו  אי רר ש    :יי

On reprend et on termine le kidouch par :

ה  תאר אק רואך   הבאר השור ינוא, יאהדונהי י  לשהי לרםאל עוש הר לךך   מך  ,
זאךה ן הק מק זא  נוא לק יער גאי הי נוא ו  מר יא  קי ינוא ו  יר חל הך ך :ש 
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Si le deuxième soir de Roch Hachana tombe un samedi soir, on

rajoute :

A la lumière d'une flamme on dira ce qui suit :

ה  ר תא רואך  אק הבאר השור לרםאללשהיינוא ,יאהדונהי י  עוש לךך  הר י,  מך אורי א מ  ורי בא
ש  אי  :הר

Puis on continue :
ה  ר תא רואך  אק הבאר השור חשלי  ש  ל  ין קשדך יל באי די ב  מק לרם הק עוש לךך  הר ינוא מך לשהי . אל

ך  ך חש  ל  ר  אוש ין  ין, ואבי יםואבי מאי עק לר ל  אי רר ש   יי ין,   יואבי יעי בי ש א  הק ם  יוש  
ה ש ך עכ ק מא הק י  מי י  ת  ך ש  י ש  ב. ל  טוש ם  יוש ת  ק ש א דש ק  לי ת  באר ש ק ת  ק ש א דש ק  ין  באי

ר תא ל  דאק ב  ה , הי ש ך עכ ק מא י הק מי י  ת  ך ש  י ש א י מי יעי בי ש א  ם הק יוש ת  אך ק ו  רהי תא ש   .דאק
ר ו  תא ל  דאק ב  הי ק ו  ך הי תר ר ש א דש ק  ל באי אי רר ש   יי ךר  מא  ת עק ר אך תא ש   ה. דאק ר תא אק רואך   באר

ה  השור ש יאהדונהיי  קשדך ש  ל  ין קשדך יל באי די ב  ק מא . הק
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BÉNÉDICTION DES ENFANTS

Le soir de Roch Hachana est un moment propice pour bénir
nos enfants avec la pensée qu'ils soient inscrits dans le livre
de la vie.

Pour un garçon :

ה  ם שֹולו ני מכ כי ם וכ יי רי פכ אם ים כוכ ל םהי ךל אל מכ שמי :יכ
ךר כ  רך בר ה י  השור ךר יאהדונהי י  רך מ  ש   יי :ו 

היראיר  השור ר יאהדונהי י  ךא נאך יחש יךר וי לך יו אי נר ר : פא
א  ר ש א היי השור ם יאהדונהי י  לוש ךר ש ר ם ל  ש י יר יךר ו  לך יו אי נר ר : פא

ל אי רר ש   י יי ני ל בא  י עק מי ת ש   מוא אך ש ר ם. ו  כי ר  בר י אכ ני אכ : וק

Pour une fille  :

ה    רל שמל ים כוכ ל םהי ךכ אל ימתא שמי ה , יכ קל בכ ה , רי אל לתא ל וכ חתא   :רל
ךר כ  רך בר ה י  השור ךר יאהדונהי י  רך מ  ש   יי :ו 

היראיר  השור ר יאהדונהי י  ךא נאך יחש יךר וי לך יו אי נר ר : פא
א  ר ש א היי השור ם יאהדונהי י  לוש ךר ש ר ם ל  ש י יר יךר ו  לך יו אי נר ר : פא

ל אי רר ש   י יי ני ל בא  י עק מי ת ש   מוא אך ש ר ם. ו  כי ר  בר י אכ ני אכ  :וק
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NETILAT YADAÏM

✔ Chacun procède ensuite à la Nétilat Yadaïm puis au motsi,
la bénédiction sur le pain, comme nous en avons l’habitude. 

Avant de procéder à la Nétilat Yadaïm, il sera bon de dire ce
qui suit :

ד חוו ם יי תא שֹול ילוא לכ חי ואד  ימוא  חי ואר  ימוא  חי ואר  ילוא  חי ד  באי הא  י תא ינ  כי הואא ואש  יך   רי א בא  ש ר ד  קש
ת יוא ם אוש י א ש  דר חכ יק ת הי"ל  א"ד אוש ת ור אוש ת הי"א בא ים, א"ו אוש לי א ש   חואדר יי בא 

ל אי רר ש   ל יי ר ם כא י ש  זאינוא, בא  ת עש ינק כי לואי ש   עי א ואל  רר פ  עק א מי תאר ינ  כי א ש   מר קר אכ י, לק יני רי הכ
ה דר עש ם ס  ב קשדך יטי ן הי פר ש   פ  ק ש  י ואל  דק ל יר וש טא ן לי נר באר רק ה דא  ש י ת עכ וק צ  יאים מי קק א ל  י, בר די ר כא

י אי ר  וש ן בא צוש ת ר  וש ש  עכ לק י ו  רי צ  יוש ל  ת רואחק  חק ת נק וש ש  עכ ה זוש, לק ור צ  מי ש   שרך ן ש  קאי תק ל 
ן יוש ל  ם עך קוש מר יךר .בא  נך פר לא  ן מי צוש י רר יהי ינוא, וי תי בוש י אכ אלשהי ינוא וי לשהי ה אל השור יךה, י  ה  תאי ך ש 

ם ואף קשדך ש  פ  י ש א הק ם ו  יי דק ילקת יר טי ל נ  ך ה זוש ש  ור צ  יךר מי נך פר ה ל  צואיר לךת ואר  באך קש ה ואמ  ואבר ש  חכ
רה דא ה זוש, סעש ור צ  מי ן בא  ואי ת לכק ראואיוש ת הר נוש ואר ק כא ל הק כר י בא  תאי נ  ואק וא כי לא אי . כא 

ן צו ם רל י  יהי יךר וי נך פר לא  ינוא, מי תי בוש אכ י  אלשהי וי ינוא  לשהי אל ה  ת, יהשור וק צ  מי כואת  ז  באי ך ש 
ה דר ם סעש ם קשדך יי דק ילקת יר טי ל נ  ך  עק רי בר ר נ  ך ש  ה אכ כר רר בא  ן, הק צוש ת רר ה עי תאר יךה עק ה  יי

יךר נך ר, לפר ש ר ים ער ני ש   ים לי לי דוש ת גא  רוש ין ואוש ע משחי פק ך ף ש  ין סוש ר אי ן אוש ך  מי י ש  מאר יי ו 
ים צואפי ר  ק ת, פא ללוש וש כא הק ת  ירוש פי ס  ר  ש ך עך בא  ים  מואזי ר  ר, הר ש ך עך בא  ת  מואזוש ר  ן  הי ך ש 

ם יי דק יאר הק ת  עוש בא צ  ת, אך כוש רר בא  ר הק ש ך ע עך פק ך ל ש  באי קק נ  ם  ר ש א תואב, ואמי ר כא ק ךר: כא ל  ן  ך תא ויי
ירשש  תי ן ו  גר ץ ורשב דאר רך אר י הר י נא מק ש   ם ואמי יי מק ר ש א ל הק ק טא ים מי לשהי אל ים: הר מאי עק דואךר  ב  עק יק

ים מאי אש ךר ל  ווא ל  חכ ק תא ש   יךר, ויי חך אק יר ל  בי ה גא  וי ךר, הל ך מא י אי ני ךר בא  ווא ל  חכ ק תא ש   יי יךר .ו  רך רכ אוש
רואר ררואך , אר  :ואמ ברר כךיךר בא

On procède à la Nétilat Yadaïm puis on récite la bénédiction
suivante:

ךכ רוו ל ה בו תאר ה אק השור ם, יאהדונהי י  לר עוש לךך  הר ינוא מך לשהי ר, אל ך ש  אכ
יו תר וש צ  מי נוא בא  ר ש  דא  ם., קי יי דר ילקת יר טי ל נ  נוא עק ואר צי ו 
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BÉNÉDICTION SUR LE PAIN

Certaines  communautés  ont  pour  coutume  de  tremper  le
pain non pas dans le sel, mais dans le sucre ce soir-là. Le Kaf
Ha'haïm 583/4 nous dit cependant que l'on ne pourra pas le
tremper uniquement dans le sucre, il faudra aussi le tremper
dans le sel. En effet, le fait de tremper le pain dans le sel a un
sens profond dans la kabale, cela vient « adoucir l'attribut de
rigueur». 

Donc même s'il est vrai que le sucre viendra adoucir notre
palais, et sera signe de bon augure pour une douce année,
pensons aussi et surtout à adoucir l'attribut de rigueur du
Palais céleste, en ce jour de jugement !

Le chef de famille prend deux pains entre ses mains, et récite
la  bénédiction,  certains  intercalent  ce  qui  suit  avant  la
bénédiction :

רוא באי ש ק לךיךר י  י כשל אי יני וש. עי תא עי ם בא  לר כ  ת אר ם אך הך ן לר תי ה נוש ר תא אק ךר: ו  דך ת יר חק אך תי וש .פא
ן צוש י רר ל חק כר יעק ל  באי ש   רואך   : ואמק ש  באר דאי קק ת ו -  Le Chabbat on rajoute( מ  באר ק ש א ל )הק אי רר ש   יי

ים נאי מק זא  הק  :ו 
ךכ רוו ל ה בו תאר אק ה  השור לרםיאהדונהי י  עוש הר לךך   מך ינוא  לשהי אל  

ץ. רך אר ן הר ם מי יא לךחך צי וש מא הק
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LE SÉDÈRE DES SIMANIME

✔ Il  est  important  de  préciser  que  le  Sédère  des  « Yéhi
Ratsone », représente un Sédère de Téfilot. Le Kaf Ha'haïm
583/6 nous dit que si pour des raisons techniques ou autre, il
nous manquait un fruit, nous pourrons tout de même dire le
« Yéhi Ratsone » lui correspondant et mentionner le nom du
fruit avant, sans craindre de dire une Téfila ou une demande
en  vain.  Prenons  l'exemple  de  la  figue,  que  certaines
communautés  ont  pour  coutume  de  prendre.  Du  fait
qu'aujourd'hui  les  figues  sèches  que  nous  trouvons  sur  le
marché  sont  infestées  d'insectes,  leur  consommation  est
prohibée par la Torah, nous pourrons toutefois procéder à
son « Yéhi Ratsone » sans la consommer. 
Celui  qui  s'obstinera  à  vouloir  en  manger  pour  garder  la
coutume de ses pères, verra sa perte plus grande que son
salaire. 

✔ Chacun selon ses rites et coutumes, procèdera au Sédère
des simanimes. Ce Sédère est composé de nombreux « Yéhi
Ratsone » qui représentent des prières vers notre Créateur.
Le Kaf Ha'haïm nous enseigne que lors de leurs récitations,
nous devrons être imprégnés du sentiment de vouloir faire
téchouva c'est-à-dire revenir vers Hachem. Tous ces « Yéhi
Ratsone » devront être récités avec ferveur, un cœur entier,
car chacun d'entre eux renferme un message puissant, qui
doit  nous réveiller  dans notre Avodat  Hachem. N'oublions
pas que ce soir-là commencent les 10 jours de pénitence, et
non  pas  le  lendemain  ;  alors  sautons  sur  l'occasion  pour
revenir, la bouche pleine de miel, par amour vers Hakadoch
Baroukh Hou.

✔ On procèdera au même Sédère le deuxième soir. Le Ben Ich
'Haï préconise de répéter aussi lors du déjeuner des deux jours,
le Sédère des « Yéhi Ratsone », encore une fois, chacun selon
son rite et  ses affinités.
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LE SÉDÈRE RITE ERETS ISRAËL 

On commencera le Sédère des « Simanime » en prenant une datte
(que l'on aura vérifiée au préalable),  on prononcera la bénédiction
« boré péri  aets »  (en pensant à acquitter tous les autres  fruits  de
l'arbre qui viendront par la suite), on en mangera une, puis sur une
deuxième datte  on  dira  le  « Yéhi  Ratsone »  et  on  la  consommera
aussi. 

Si la datte1 est  pour vous un fruit nouveau, il convient de réciter aussi
la bénédiction de « Chée'hiyanou » en pensant acquitter la grenade
ou les autres fruits nouveaux.

Il sera bon que chacun dise la bénédiction pour soi, avant la consommation de la datte. 
ה   ה תה רוהך  את הבהה הווה ץ יאהדונהי י  עץ י הה רי א פה  רץ וו להם בה עוו לךך  הה לוהינוה מך אל

ה  הווה ה י  תהה רוהך  את ם, יאהדונהיבהה לה עוו ך  הה לך ינוה מך לוהץ , אל
זהךה ן הת מת זה  נוה לת יעה גהי הי נוה ו  מה יה  קי ינוה ו  יה חל הך ך :שה

Datte Sur une deuxième datte on dira le « Yéhi Ratsone » et on la consommera.

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
נוה. תץ עה י רה ץ שה ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  וה אוו מה ת תה יהי ך שה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères, 
qu’il y ait une fin à nos ennemis, ceux qui nous haïssent 

et tous ceux qui nous veulent du mal.

Pour  satisfaire  toutes  les  opinions  halakhiques  concernant  la
récitation de la bénédiction « boré péri aadama » sur les Simanime
(roubia,  carti,  silka...),  on  prendra  un  fruit  de  la  terre  tels  que  la
pastèque,  le melon ou cacahuète...  en pensant à acquitter tous les
autres légumes et fruits de la terre qui viendront par la suite.

Il sera bon que chacun dise la bénédiction pour soi, avant la consommation du fruit.

ה  ה תה רוהך  את הבהה הווה ה יאהדונהי י  מה דה אב י הה רי א פה  רץ וו להם בה עוו לךך  הה לוהינוה מך אל

1- Il s'agit uniquement des  dattes jaunes fraîches, et non pas des dattes sèches.
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Roubia
Fenugrec, 
fève ou 
haricot blanc 

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
נוה בץ בה  לת ינוה והת  תץ יהוו כי וה זה בה ר  יהי ך .שה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nos mérites se multiplient 
et que Tu nous prennes à cœur.

Carti
Poireau

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נוה תץ עה י רה ץ שה ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  תוה אוו ר  ה כה יהי ך .שה
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que soient exterminés nos ennemis, ceux qui 

nous haïssent et tous ceux qui nous veulent du mal.

Silka
Blette,
Épinard ou
Betterave

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נוה תץ עה י רה ץ שה ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  קוה אוו לה  ת תה ס  יהי ך .שה
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que disparaissent nos ennemis, ceux qui nous haïssent
 et tous ceux qui nous veulent du mal.

Kra
Courge

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נוה ינץ זתר דהי עת גה  ע רוו רת ק  יהי ך ינוה, שה תץ יהוו כי יךה זה נך פה אוה ל  ר  קהה יי .ו 
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que le mal de notre verdict soit déchiré, 
et que nos mérites soient énoncés devant Toi.
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Grenade -Si  vous  n'avez  pas  réciter  la  bénédiction  de
« Chée'hiyanou » sur la  datte,  il  convient de la réciter
sur la grenade (si elle est pour vous un fruit nouveau).
On  récitera  la  bénédiction  de  «  Chée'hiyanou »  on
consommera quelques grains,  puis sur d'autres grains
on récitera le « Yéhi Ratsone » suivant :

-Pour  celui  qui  a  déjà  récité  la  bénédiction  de
«  Chée'hiyanou »,  prononcera  directement  le  « Yéhi
Ratsone » avant de manger :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ן וו מה רי ה ת כה וו צ  ים מי לץאי יךה מ  ה  נהי ך .שה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nous soyons remplis de mitsvot 

comme la grenade (est remplie de grains).

Pomme
cuite au sucre 
ou trempé 
dans le miel

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ה תוהקה ה והמ  בה ה טוו נה ינוה שהה לץ שה עה דהץ חת תה  ך .שה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que Tu renouvelles pour nous 

une année bonne et douce.

Tête
de mouton ou 
de poulet 

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ב נה זה לוא ל  רואשה ו  יךה ל  ה  נהי ך .שה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que nous soyons à la tête et non à la queue.
(Ce qui suit est ajouté uniquement pour une tête de mouton)

ינוה  בי ק אה חה צ  ל יי ך ילוו שה אץ תוו ו  דה קץ נוה עב ור לה כה ז  תי ו 
ךן ם בה לוו ה שהה ם הת לץיהך ינוה עת בי ם אה הה רה ב  .את

Et Tu te souviendras pour nous de la ligature de notre père
Yits'hak, le fils de notre père Avraham, que la paix soit sur eux. 
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LE SÉDÈRE RITE TUNISIEN

d’après la « feuille de miel » (ouarkat el'assel)

On commencera  le  Sédère  des  « Simanime »  en  prenant  une  figue
fraiche (que l'on aura vérifiée au préalable de la présence de vers 1 ), on
prononcera la bénédiction « boré péri aets » (en pensant à acquitter
tous  les  autres  fruits  de  l'arbre  qui  viendront  par  la  suite),  on  en
mangera une, puis sur une deuxième on dira le « Yéhi Ratsone » et on
en consommera aussi.  
Si la figue2 est  pour vous un fruit nouveau, il convient de réciter aussi
la bénédiction de « Chée'hiyanou » en pensant acquitter la grenade ou
les autres fruits nouveaux.

Il sera bon que chacun dise la bénédiction pour soi, avant la consommation du fruit. 
ה  ה תה רוהך  את הבהה הווה ץ יאהדונהי י  עץ י הה רי א פה  רץ וו להם בה עוו לךך  הה לוהינוה מך  אל

ה  הווה ה י  תהה רוהך  את ם, יאהדונהיבהה לה עוו ך  הה לך ינוה מך לוהץ , אל
זהךה: ן הת מת זה  נוה לת יעה גהי הי נוה ו  מה יה  קי ינוה ו  יה חל הך ך שה

on en consommera une partie puis sur une seconde, on récitera le « Yéhi Ratsone ».

Figue Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ה זוו  נה ה א שה הץ תה  ך השה אה בהה להההת בץ דה  ת ה כה תוהקה ה והמ  בה ינוה טוו לץ . עה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que cette année à venir soit bonne et douce comme la figue.

1- Il est important de rappeler que le Sédère des « Yéhi Ratsone », représente un Sédère de
Tefilot. Le Kaf Ha'haïm 583/6 nous dit que si pour des raisons techniques ou autre, il nous
manquait un fruit, nous pourrons tout de même dire le « Yéhi Ratsone » lui correspondant
et mentionner le nom du fruit avant, sans craindre de dire une tefila ou une demande en
vain. 
Les  figues  sèches  que  nous  trouvons  sur  le  marché  sont  infestées  d'insectes,  leur
consommation est prohibée par la Torah, nous pourrons toutefois procéder à son « Yéhi
Ratsone » sans la consommer.  Celui qui s'obstinera à vouloir en manger pour garder la
coutume de ses pères, verra sa perte plus grande que son salaire. 
2- Il s'agit uniquement des  figues fraîches, et non pas des figues sèches.
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Grenade -Si  vous  n'avez  pas  réciter  la/les  bénédiction(s)  de
« Aets »  et/ou  de  « Chée'hiyanou »  sur  la  figue,  il
convient de la/les réciter  sur la grenade (« Chée'hiyanou » si elle

est pour vous un fruit nouveau). On récitera la/les bénédiction(s), on
consommera quelques grains, puis sur d'autres grains on
récitera le « Yéhi Ratsone » suivant :

-Pour  celui  qui  a  déjà  récité  la/les  bénédiction(s),
prononcera  directement  le  « Yéhi  Ratsone »  avant  de
manger :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ן וו מה רי ה ינוה כה תץ יהוו כי וה זה בה ר  יהי ך .שה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nos mérites se multiplient comme (les grains de) la grenade.

Pomme Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ה זוו  נה ה א שה הץ תה  ך האההשה ה התבה תוהקה ה והמ  בה ינוה טוו לץ והחת עה תפה תתה .כה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que cette année à venir soit bonne et douce comme la pomme.

Pour satisfaire toutes les opinions halakhiques concernant la récitation
de la bénédiction « boré péri aadama » sur les Simanime (roubia, carti,
silka, sésames...), on prendra un fruit de la terre tels que la pastèque, le
melon ou cacahuète... en pensant à acquitter tous les autres légumes et
fruits de la terre qui viendront par la suite.

Il sera bon que chacun dise la bénédiction pour soi, avant la consommation du fruit.

ה  תהה רוהך  את הבהה הווה ה יאהדונהי י  מה דה אב י הה רי א פה  רץ וו להם בה עוו לךך  הה לוהינוה מך אל

Roubia
sésames

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

ין מי שה  מ  מ שה ינוה כהי תץ יהוו כי וה זה בה ר  יהי ך .שה
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que nos mérites se multiplient comme les sésames.

Kra
courge

    Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נוה ינץ זתר דהי עת גה  ע רוו רת ק  יהי ך יךה, שה נך פה אוה ל  ר  קהה יי ינוה ו  תץ יהוו כי .זה
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que le mal de notre verdict soit déchiré, 
et que nos mérites soient énoncés devant Toi.
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Silka
épinard

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
נוה  תץ עה י רה ץ שה ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  קוה אוו לה  ת תה ס  יהי ך הנץינוהשה .מיפה
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que disparaissent nos ennemis, ceux qui nous haïssent 
et tous ceux qui nous veulent du mal. 

Fèves     Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
לוה וו פה יהי ך ינוה  שה אץ נ  וו .ל פהנץינוהשו

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que tombent nos ennemis.

Ail     Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
מוה ה תה יי ך נוה שה תץ עה י רה ץ שה ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  הנץינוה אוו .מיפה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
qu’il y ait une fin à nos ennemis, ceux qui nous haïssent 

et tous ceux qui nous veulent du mal.

Miel
ou Nougat

Pour ceux qui ont coutume de consommer du nougat ou
autre  sucrerie,  devront  réciter  préalablement  la
bénédiction de « chéakol » sur un premier morceaux que
l'on mangera.

Il sera bon que chacun récite la bénédiction pour soi.
ה  תהה רוהך  את להם, יאהדונהי י הווההבהה עוו לךך  הה ינוה מך לוהץ רוו, אל בה ד  ה בהי יה ה  ול ני כה הת ך  :שה

      «Sur un second on récitera le   Yéhi Ratsone »    et on le consommera :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ  ,אל
שה בה דה  ת ה כה תוהקה ה והמ  בה ינוה טוו לץ ה עה אה בהה ה זוו הת נה ה א שה הץ תה  ך שה

ית הת אשהי רץ ה מץ נה דשהה עת ית ו  רי חב . שההנההאת
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que Tu renouvelles pour nous 
une année bonne et douce comme le miel, depuis le

commencement de l’année et jusqu’à la fin de l’année.
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Tête
de mouton,
d'agneau 
ou poisson

    Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ב נה זה לוא ל  רואשה ו  יךה ל  ה  נהי ך .שה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que nous soyons à la tête et non à la queue.
(Ce qui suit est ajouté uniquement pour une tête de mouton)

ינוה  בי ק אה חה צ  ל יי ך ילוו שה אץ תוו ו  דה קץ נוה עב ור לה כה ז  תי ו 
ן ם בהך לוו ה שהה ם הת לץיהך ינוה עת בי ם אה הה רה ב  .את

Et Tu te souviendras pour nous de la ligature de notre père
Yits'hak, le fils de notre père Avraham, que la paix soit sur eux. 

Poisson     Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נהי ך יםשה גי דה ה כה  בהך רי  ה ונ  רך .פי 
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que Tu nous fasses fructifier et 
nous multiplier comme les poissons

65

http://www.ovdhm.com


http://www.ovdhm.com


http://www.ovdhm.com


d’après le Ma'hzor « Zékhor Lé Avraham» (édition Livourno). 
Ce Sédère proposé est adopté selon la majorité des différents rites algériens dans leur ensemble.

On commencera le Sédère des « Simanime » en prenant un morceau
de  pomme,  on  prononcera  la  bénédiction  « boré  péri  aets »  (en
pensant à acquitter tous les autres fruits de l'arbre qui viendront par
la suite), on en mangera un morceau, puis sur un deuxième morceau
on dira le « Yéhi Ratsone » et on la consommera aussi. 

Il sera bon que chacun dise la bénédiction pour soi, avant la consommation de la pomme.

ה   תהה רוהך  את הבהה הווה ץ יאהדונהי י  עץ י הה רי א פה  רץ וו להם בה עוו לךך  הה לוהינוה מך אל  

Pomme
cuite au sucre ou 
trempé dans le 
miel

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ה  תוהקה ה והמ  בה ה טוו נה ינוה שנה לץ שנ עה דהץ חת תה  ך ית״שנ שני רץ מץ

ה נה ית שנה רי חב ד את עת ה ו  נה ה שנה :״הת
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que Tu renouvelles pour nous 
une année bonne et douce, depuis 

le commencement de l’année et jusqu’à la fin de l’année.
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Pour  satisfaire  toutes  les  opinions  halakhiques  concernant  la
récitation de la bénédiction « boré péri aadama » sur les Simanime
(roubia, carti, silka, sésames...), on prendra un fruit de la terre tels que
la pastèque, le melon ou cacahuète... en pensant à acquitter tous les
autres légumes et fruits de la terre qui viendront par la suite.

Il sera bon que chacun dise la bénédiction pour soi, avant la consommation du fruit.

ה  תהה רוהך  את הבהה הווה ה יאהדונהי י  מה דה אב י הה רי א פה  רץ וו להם בה עוו לךך  הה לוהינוה מך אל

Carti
Poireau

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נוה תץ עה י רה ץ שנ ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  תוה אוו ר  ה כה יהי ך .שנ
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que soient exterminés nos ennemis, ceux qui 

nous haïssent et tous ceux qui nous veulent du mal.

Certains récitent le verset suivant, Mikha 5;8 :

תוה רץ ה כה יךה יי בך ל אוי  כה יךה ו  רך ל צה ךה עת ד  רום יה ה :תה
 "Ainsi ta main dominera tes adversaires, 
et tous tes ennemis seront exterminés."

Silka
Blette 
ou Épinard

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נוה תץ עה י רה ץ שנ ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  קוה אוו לה  ת תה ס  יהי ך .שנ
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que disparaissent nos ennemis, ceux qui nous haïssent
 et tous ceux qui nous veulent du mal.

Certains récitent les versets suivants :

-Téhilim 6;9
י יי כ  ל בהי ה קוו הוה ע י  מת י שנה ן כהי וך י אה לץ ועב ל פה ה י כה נהי ך מה : סוהרוה מי

"Loin de moi, vous tous, artisans d’iniquité ! 
Car l’Éternel écoute le son de mes pleurs."

-Yéchaya 52;11
עוה  גהה ל תהי א את מץ ם טה ה שנה אוה מי סוהרוה סוהרוה צ 
ה הוה י י  לץ י כה  אץ שו  רוה נו בהה הה הי כה וו תה אוה מי :צ 

"Éloignez-vous, éloignez-vous, quittez ces lieux [de l'exil] ! 
Ne touchez à rien d'impur ! Sortez de son enceinte, purifiez-vous,

vous qui portez les armes de l’Éternel [la Torah et les Mitsvot]."
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Si la datte1 est  pour vous un fruit nouveau, il convient de réciter la
bénédiction suivante sur une première datte en pensant acquitter les
autres fruits nouveaux , puis la consommer:

ה  הווה ה י  ה תה רוהך  את ם, יאהדונהיבהה לה עוו לךך  הה ינוה מך לוהץ זהךה, אל ן הת מת זה  נוה לת יעה גהי הי נוה ו  מה יה  קי ינוה ו  יה חל הך ך :שנ

Datte Sur une deuxième datte on dira le « Yéhi Ratsone » et on la consommera.

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
נוה. תץ עה י רה ץ שנ ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  וה אוו מה ת תה יהי ך שנ

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères, 
qu’il y ait une fin à nos ennemis, ceux qui nous haïssent 

et tous ceux qui nous veulent du mal.

Certains récitent les versets suivants :
-Téhilim 104;35

ד  ים עוו עי ה שנ ץ והר  רך אה ן הה ים מי אי ה טה וה חת מה ת תה יי
הה לוהיה ל  ה הת הוה ת י  י אך שני פ  י נת כי ר  ם בהה ינה : אץ

Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants
ne soient plus ! Mon âme, bénis l’Éternel, Hallélouya !

-Téhilim 143;12
ל  ה ה כה תה ד  בת אב הת י ו  בה ית אוי  מי צ  ת ךה תה דה  ס  חת ךהוהב  דהך ב  י עת ני י אב י כהי שני פ  י נת רץ :צורב

Dans ta bonté, tu anéantiras mes ennemis, tu feras périr
tous ceux qui me sont hostiles, car je suis ton serviteur.

Kra
Courge

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נוה ינץ זתר דהי עת גה  ע רוו רת ק  יהי ך ינוה, שנ תץ יהוו כי יךה זה נך פה אוה ל  ר  קהה יי .ו 
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que le mal de notre verdict soit déchiré, 
et que nos mérites soient énoncés devant Toi.

Roubia
Haricot vert ou 
haricot blanc 

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
נוה בץ בה  לת ינוה והת  תץ יהוו כי וה זה בה ר  יהי ך .שנ

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nos mérites se multiplient et que Tu nous prennes à cœur.

1- Il s'agit uniquement des  dattes jaunes fraîches, et non pas des dattes sèches.
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Grenade -Si  vous  n'avez  pas  réciter  la  bénédiction  de
« Chée'hiyanou » sur la datte, il convient de la réciter
sur la grenade (si elle est pour vous un fruit nouveau).
On récitera  la  bénédiction  de  «  Chée'hiyanou »  on
consommera quelques grains, puis sur d'autres grains
on récitera le « Yéhi Ratsone » suivant :

-Pour  celui  qui  a  déjà  récité  la  bénédiction  de
«  Chée'hiyanou »,  prononcera  directement  le  « Yéhi
Ratsone » avant de manger :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ן וו מה רי ה ת כה וו צ  ים מי לץאי יךה מ  ה  נהי ך .שנ

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nous soyons remplis de mitsvot 

comme la grenade (est remplie de grains).

Poisson     Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
נהי ך יםשנ גי דה ה כה  בהך רי  ה ונ  רך .פי 

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que Tu nous fasses fructifier et 

nous multiplier comme les poissons.

Tête
de mouton,
d'agneau ou 
poisson

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ב נה זה לוא ל  רואשנ ו  יךה ל  ה  נהי ך .שנ

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nous soyons à la tête et non à la queue.

(Ce qui suit est ajouté uniquement pour une tête de mouton)

ינוה  בי ק אה חה צ  ל יי ך ילוו שנ אץ תוו ו  דה קץ נוה עב ור לה כה ז  תי ו 
ן ם בהך לוו ה שנה ם הת לץיהך ינוה עת בי ם אה הה רה ב  .את

Et Tu te souviendras pour nous de la ligature de notre père
Yits'hak, le fils de notre père Avraham, que la paix soit sur eux.
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  Certaines communautés rajoutent     :

Sésames Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

ין מי שנ  מ  מ שנ ינוה כהי תץ יהוו כי וה זה בה ר  יהי ך .שנ
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que nos mérites se multiplient comme les sésames.

Carottes
Caramélisées

    Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ת. בוו ת טוו רוו ז  ינוה גהך לץ זור עה ג  תהי ך ש 

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que tu décrètes sur nous de bons décrets.

Fèves     Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
לוה וו פה יהי ך ינוה  שנ אץ נ  וו .ל פהנץינוהשו

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que tombent nos ennemis.
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   d’après le livre « Maguène Avot » et « Netivot Hamaarav »

On commencera le Sédère des « Simanime » en prenant un morceau
de  pomme,  on  prononcera  la  bénédiction  « boré  péri  aets »  (en
pensant à acquitter tous les autres fruits de l'arbre qui viendront par
la suite), on en mangera un morceau, puis sur un deuxième morceau
on dira le « Yéhi Ratsone » et on la consommera aussi. 
Il sera bon que chacun dise la bénédiction pour soi, avant la consommation de la pomme.

ה  תהה רוהך  את הבהה הווה ץ יאהדונהי י  עץ י הה רי א פה  רץ וו להם בה עוו לךך  הה לוהינוה מך אל

Pomme
cuite au sucre ou 
trempé dans le 
miel

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ה  תוהקה ה והמ  בה ה טוו נה ינוה שנה לץ שנ עה דהץ חת תה  ך ית״שנ שני רץ מץ

ה נה ית שנה רי חב ד את עת ה ו  נה ה שנה :״הת
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que Tu renouvelles pour nous 
une année bonne et douce, depuis 

le commencement de l’année et jusqu’à la fin de l’année.

76

http://www.ovdhm.com


Pour  satisfaire  toutes  les  opinions  halakhiques  concernant  la
récitation de la bénédiction « boré péri aadama » sur les Simanime
(roubia,  carti,  silka,...),  on  prendra  un  fruit  de  la  terre  tels  que  la
pastèque,  le melon ou cacahuète...  en pensant à acquitter tous les
autres légumes et fruits de la terre qui viendront par la suite.

Il sera bon que chacun dise la bénédiction pour soi, avant la consommation du fruit.

ה  תהה רוהך  את הבהה הווה ה יאהדונהי י  מה דה אב י הה רי א פה  רץ וו להם בה עוו לךך  הה לוהינוה מך אל

Carti
Poireau

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נוה תץ עה י רה ץ שנ ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  תוה אוו ר  ה כה יהי ך .שנ
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que soient exterminés nos ennemis, ceux qui 

nous haïssent et tous ceux qui nous veulent du mal.

Certains récitent le verset suivant, Mikha 5;8 :

תוה רץ ה כה יךה יי בך ל אוי  כה יךה ו  רך ל צה ךה עת ד  רום יה ה :תה
 "Ainsi ta main dominera tes adversaires, 
et tous tes ennemis seront exterminés."

Silka
Blette ou 
Épinard

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נוה תץ עה י רה ץ שנ ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  קוה אוו לה  ת תה ס  יהי ך .שנ
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que disparaissent nos ennemis, ceux qui nous haïssent
 et tous ceux qui nous veulent du mal.

Certains récitent les versets suivants :

-Téhilim 6;9
י יי כ  ל בהי ה קוו הוה ע י  מת י שנה ן כהי וך י אה לץ ועב ל פה ה י כה נהי ך מה : סוהרוה מי

"Loin de moi, vous tous, artisans d’iniquité ! 
Car l’Éternel écoute le son de mes pleurs."

-Yéchaya 52;11
עוה  גהה ל תהי א את מץ ם טה ה שנה אוה מי סוהרוה סוהרוה צ 
ה הוה י י  לץ י כה  אץ שו  רוה נו בהה הה הי כה וו תה אוה מי :צ 

"Éloignez-vous, éloignez-vous, quittez ces lieux [de l'exil] ! 
Ne touchez à rien d'impur ! Sortez de son enceinte, purifiez-vous,

vous qui portez les armes de l’Éternel [la Torah et les Mitsvot]."
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Si la datte1 est  pour vous un fruit nouveau, il convient de réciter la
bénédiction suivante sur une première datte en pensant acquitter les
autres fruits nouveaux , puis la consommer:

ה  הווה ה י  ה תה רוהך  את להם, יאהדונהיבהה עוו ך  הה לך מך ינוה  לוהץ ן, אל מת זה  לת נוה  יעה גהי הי ו  נוה  מה יה  קי ו  ינוה  יה חל הך ך שנ
:התזהךה

Datte Sur une deuxième datte on dira le « Yéhi Ratsone » et on la consommera.

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
נוה. תץ עה י רה ץ שנ ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אץ נ  וו שו ינוה ו  בץ י  וה אוו מה ת תה יהי ך שנ

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères, 
qu’il y ait une fin à nos ennemis, ceux qui nous haïssent 

et tous ceux qui nous veulent du mal.

Certains récitent les versets suivants :
-Téhilim 104;35

ד  ים עוו עי ה שנ ץ והר  רך אה ן הה ים מי אי ה טה וה חת מה ת תה יי
הה לוהיה ל  ה הת הוה ת י  י אך שני פ  י נת כי ר  ם בהה ינה : אץ

Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants
ne soient plus ! Mon âme, bénis l’Éternel, Hallélouya !

-Téhilim 143;12
ל  ה ה כה תה ד  בת אב הת י ו  בה ית אוי  מי צ  ת ךה תה דה  ס  חת ךהוהב  דהך ב  י עת ני י אב י כהי שני פ  י נת רץ :צורב

Dans ta bonté, tu anéantiras mes ennemis, tu feras périr
tous ceux qui me sont hostiles, car je suis ton serviteur.

Kra
Courge

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

נוה ינץ זתר דהי עת גה  ע רוו רת ק  יהי ך ינוה, שנ תץ יהוו כי יךה זה נך פה אוה ל  ר  קהה יי .ו 
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que le mal de notre verdict soit déchiré, 
et que nos mérites soient énoncés devant Toi.

Roubia
Fenugrec, fève 
ou haricot blanc

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
נוה בץ בה  לת ינוה והת  תץ יהוו כי וה זה בה ר  יהי ך .שנ

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nos mérites se multiplient et que Tu nous prennes à cœur.

1- Il s'agit uniquement des  dattes jaunes fraîches, et non pas des dattes sèches.
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Grenade -Si  vous  n'avez  pas  réciter  la  bénédiction  de
« Chée'hiyanou » sur la datte, il convient de la réciter
sur la grenade (si elle est pour vous un fruit nouveau).
On récitera  la  bénédiction  de  «  Chée'hiyanou »  on
consommera quelques grains, puis sur d'autres grains
on récitera le « Yéhi Ratsone » suivant :

-Pour  celui  qui  a  déjà  récité  la  bénédiction  de
«  Chée'hiyanou »,  prononcera  directement  le  « Yéhi
Ratsone » avant de manger :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ן וו מה רי ה ת כה וו צ  ים מי לץאי יךה מ  ה  נהי ך .שנ

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nous soyons remplis de mitsvot 

comme la grenade (est remplie de grains).

Poisson     Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
יםשנךנהי גי דה ה כה  בהך רי  ה ונ  רך .פי 

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que Tu nous fasses fructifier et 

nous multiplier comme les poissons.

Tête
de mouton ou 
de poulet

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ב נה זה לוא ל  רואשנ ו  יךה ל  ה  נהי ך .שנ

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nous soyons à la tête et non à la queue.

(Ce qui suit est ajouté uniquement pour une tête de mouton)

ינוה  בי ק אה חה צ  ל יי ך ילוו שנ אץ תוו ו  דה קץ נוה עב ור לה כה ז  תי ו 
ךן ם בה לוו ה שנה ם הת לץיהך ינוה עת בי ם אה הה רה ב  .את

Et Tu te souviendras pour nous de la ligature de notre père
Yits'hak, le fils de notre père Avraham, que la paix soit sur eux. 
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  Certaines communautés rajoutent     :

Poumon     Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל

א  הץ תה  ך ה זוו התשנ נה ה השנ אה בהה ינוה הת לץ הה עה הרץיאהה קתלה .כה
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que cette année à venir soit légère comme les poumons

    :Certains récitent ce qui suit
א ה נה אץ נוה ר  יץ נ  עה נוה, ב  יבץ ה רי יבה רי ה. ו  ה לה אל לץנוה גה  אל גה ר ל  הץ והמת

ךה מך ן שנ  עת מת ה ל  לץמה ר, שנ  אוו מ  ינוה בהי ינץ ר עץ אץ הה וורהתךךה ו  .תה
"Vois de grâce notre misère, lutte à nos cotés et hâte-Toi de
nous délivrer par une délivrance totale pour la gloire de Ton

nom, et éclaire nos yeux à la lumière de Ta Torah."

Sésames Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תץ בוו אלוץהי אב לוהינוה וץ ,אל
ין מי שנ  מ  ל שנ ינוה כהי תץ יהוו כי וה זה בה ר  יהי ך .שנ

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que nos mérites se multiplient comme les sésames.
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 d’après le Sidour « Ich Matslia'h »

Pour  satisfaire  toutes  les  opinions  halakhiques  concernant  la
récitation de la bénédiction « boré péri aadama » sur les Simanime
(roubia,  carti,  silka,  sésames...),  on  commencera  le  Sédère  des
« Simanime » en prenant un fruit de la terre tels que la pastèque, le
melon ou cacahuète... en pensant à acquitter tous les autres légumes
et fruits de la terre qui viendront par la suite.

Il sera bon que chacun dise la bénédiction pour soi, avant la consommation du fruit.

ה  תהה רוהך  את הבהה הווה להם  יאהדונהי י  עוו לךך  הה לוהינוה מך אל
ה מה דה אד י הה רי א פה  רא וו בה

Kra
Courge

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל

נוה ינא זתר דהי עת גה  ע רוו רת ק  יהי ך ינוה, שי תא יהוו כי יךה זה נך פה אוה ל  ר  קהה יי .ו 
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que le mal de notre verdict soit déchiré, 
et que nos mérites soient énoncés devant Toi.

Tête
de mouton ou 
de poulet

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
ב נה זה לוא ל  רואשי ו  יךה ל  ה  נהי ך .שי

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que nous soyons à la tête et non à la queue.
(Ce qui suit est ajouté uniquement pour une tête de mouton)

ינוה  בי ק אה חה צ  ל יי ך ילוו שי אא תוו ו  דה קא נוה עד ור לה כה ז  תי ו 
ךן ם בה לוו ה שיה ם הת לאיהך ינוה עת בי ם אה הה רה ב  .את

Et Tu te souviendras pour nous de la ligature de notre père
Yits'hak, le fils de notre père Avraham, que la paix soit sur eux.

Cœur Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
ח ת תה פ  תהי ך נוה שי בהא ה לי רה וו תה :, בת הה מה שי  לי

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

de nous ouvrir le cœur pour la Torah.
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Poumon     Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל

א  הא תה  ך ה זוו התשי נה ה השי אה בהה ינוה הת לא הה עה הראיאהה קתלה .כה
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que cette année à venir soit légère comme les poumons

Certains récitent ce qui suit:
א ה נה אא נוה ר  יא נ  עה נוה, ב  יבא ה רי יבה רי ה. ו  ה לה אל לאנוה גה  אל גה ר ל  הא והמת

ךה מך ן שי  עת מת ה ל  לאמה ר, שי  אוו מ  ינוה בהי ינא ר עא אא הה וורהתךךה ו  .תה
"Vois de grâce notre misère, lutte à nos cotés et hâte-Toi de
nous délivrer par une délivrance totale pour la gloire de Ton

nom, et éclaire nos yeux à la lumière de Ta Torah."

Silka
Blette 

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל

נוה תא עה י רה א שי ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אא נ  וו שו ינוה ו  בא י  קוה אוו לה  ת תה ס  יהי ך .שי
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que disparaissent nos ennemis, ceux qui nous haïssent
 et tous ceux qui nous veulent du mal.

Certains récitent les versets suivants :
-Téhilim 6;9

י יי כ  ל בהי ה קוו הוה ע י  מת י שיה ן כהי וך י אה לא ועד ל פה ה י כה נהי ך מה : סוהרוה מי
"Loin de moi, vous tous, artisans d’iniquité ! 
Car l’Éternel écoute le son de mes pleurs."

-Yéchaya 52;11
עוה  גהה ל תהי א את מא ם טה ה שיה אוה מי סוהרוה סוהרוה צ 
ה הוה י י  לא י כה  אא שו  רוה נו בהה הה הי כה וו תה אוה מי :צ 

"Éloignez-vous, éloignez-vous, quittez ces lieux [de l'exil] ! 
Ne touchez à rien d'impur ! Sortez de son enceinte, purifiez-vous,

vous qui portez les armes de l’Éternel [la Torah et les Mitsvot]."

Carti
Poireau

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל

נוה תא עה י רה א שי ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אא נ  וו שו ינוה ו  בא י  תוה אוו ר  ה כה יהי ך .שי
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que soient exterminés nos ennemis, ceux qui 

nous haïssent et tous ceux qui nous veulent du mal.

Certains récitent le verset suivant, Mikha 5;8 :

תוה רא ה כה יךה יי בך ל אוי  כה יךה ו  רך ל צה ךה עת ד  רום יה ה :תה
 "Ainsi ta main dominera tes adversaires, 
et tous tes ennemis seront exterminés."
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Roubia
haricot  

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
נוה בא בה  לת ינוה והת  תא יהוו כי וה זה בה ר  יהי ך .שי

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nos mérites se multiplient et que Tu nous prennes à cœur.

En  prenant  une  datte  (que  l'on  aura  vérifiée  au  préalable),  on
prononcera la bénédiction « boré péri aets » (en pensant à acquitter
tous  les  autres  fruits  de  l'arbre  qui  viendront  par  la  suite),  on  en
mangera une, puis sur une deuxième datte on dira le « Yéhi Ratsone »
et on la consommera aussi. 
Si la datte1 est  pour vous un fruit nouveau, il convient de réciter aussi
la bénédiction de « Chée'hiyanou » en pensant acquitter la grenade
ou les autres fruits nouveaux :
Il sera bon que chacun dise la bénédiction pour soi, avant la consommation de la datte. 

ה   תהה רוהך  את הבהה הווה ץ יאהדונהי י  עא י הה רי א פה  רא וו להם בה עוו לךך  הה לוהינוה מך אל

ה  הווה ה י  ה תה רוהך  את להם, יאהדונהיבהה עוו לךך  הה ינוה מך לוהא זהךה, אל ן הת מת זה  נוה לת יעה גהי הי נוה ו  מה יה  קי ינוה ו  יה חל הך ך :שי

Datte Sur une deuxième datte on dira le « Yéhi Ratsone » et on la consommera.

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
נוה. תא עה י רה א שי ק  בת ל מ  כה ינוה ו  אא נ  וו שו ינוה ו  בא י  וה אוו מה ת תה יהי ך שי

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères, 
qu’il y ait une fin à nos ennemis, ceux qui nous haïssent 

et tous ceux qui nous veulent du mal.

Certains récitent les versets suivants :
-Téhilim 104;35

ד  ים עוו עי ה שי ץ והר  רך אה ן הה ים מי אי ה טה וה חת מה ת תה יי
הה לוהיה ל  ה הת הוה ת י  י אך שיי פ  י נת כי ר  ם בהה ינה : אא

Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants
ne soient plus ! Mon âme, bénis l’Éternel, Hallélouya !

-Téhilim 143;12
ל  ה ה כה תה ד  בת אד הת י ו  בה ית אוי  מי צ  ת ךה תה דה  ס  חת ךהוהב  דהך ב  י עת ני י אד י כהי שיי פ  י נת רא :צורד

Dans ta bonté, tu anéantiras mes ennemis, tu feras périr
tous ceux qui me sont hostiles, car je suis ton serviteur.

1- Il s'agit uniquement des  dattes jaunes fraîches, et non pas des dattes sèches.
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Grenade -Si  vous  n'avez  pas  réciter  la  bénédiction  de
« Chée'hiyanou » sur la datte, il convient de la réciter
sur la grenade (si elle est pour vous un fruit nouveau).
On récitera  la  bénédiction  de  «  Chée'hiyanou »  on
consommera quelques grains, puis sur d'autres grains
on récitera le « Yéhi Ratsone » suivant :

-Pour  celui  qui  a  déjà  récité  la  bénédiction  de
«  Chée'hiyanou »,  prononcera  directement  le  « Yéhi
Ratsone » avant de manger :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
ן וו מה רי ה ת כה וו צ  ים מי לאאי יךה מ  ה  נהי ך .שי

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que nous soyons remplis de mitsvot 

comme la grenade (est remplie de grains).

Pomme
cuite au sucre ou 
trempé dans le 
miel

Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
ה  תוהקה ה והמ  בה ה טוו נה ינוה שיה לא שי עה דהא חת תה  ך ית״שי שיי רא מא

ה נה ית שיה רי חד ד את עת ה ו  נה ה שיה :״הת
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que Tu renouvelles pour nous 
une année bonne et douce, depuis 

le commencement de l’année et jusqu’à la fin de l’année.

Certains rajoutent     :

Figue Avant de manger2 on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
ה זוו  נה ה א שי הא תה  ך השי אה בהה להההת בא דה  ת ה כה תוהקה ה והמ  בה ינוה טוו לא . עה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que cette année à venir soit bonne et douce comme la figue.

2 Il est important de rappeler que le Sédère des « Yéhi Ratsone », représente un Sédère de
Téfilot. Le Kaf Ha'haïm 583/6 nous dit que si pour des raisons techniques ou autre, il nous
manquait un fruit, nous pourrons tout de même dire le « Yéhi Ratsone » lui correspondant
et mentionner le nom du fruit avant, sans craindre de dire une Téfila ou une demande en
vain. 
Les  figues  sèches  que  nous  trouvons  sur  le  marché  sont  infestées  d'insectes,  leur
consommation est prohibée par la Torah, nous pourrons toutefois procéder à son « Yéhi
Ratsone » sans la consommer.  Celui qui s'obstinera à vouloir en manger pour garder la
coutume de ses pères, verra sa perte plus grande que son salaire. 
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Coing Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
ה תוהקה ה והמ  בה ה זוו טוו נה ה א שי הא תה  ך ,שי

ה רה אוו ם ל  רה סה אד ת מה ל מי אא רה שו  ךה יי מה  י עת א בוהשי אוה חד יהאצ  ך שי  .ו 
Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,

que cette année soit bonne et douce, et que 
les captifs du peuple d’Israël soient libérés de 
leur incarcération et parviennent à la lumière 

Poisson     Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
יםשיךנהי גי דה ה כה  בהך רי  ה ונ  רך .פי 

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que Tu nous fasses fructifier et 

nous multiplier comme les poissons.

Œuf Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
ה זוו  נה ה א שי הא תה  ך השי נה בה ינוה ל  לא ה עה יצה בהא ת .כה

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que cette année à venir soit blanche comme l’œuf.

Sésames Avant de manger on dit :

יךה  נך פה לה  ן מי צוו י רה הי הי  הווה ינוה יאהדונהי י  תא בוו אלואהי אד לוהינוה וא ,אל
ה שיךנהי בהך רי  ה ונ  רך תפי  יןכה מי שי  מ  ל .שי

Que ce soit Ta volonté, Éternel notre D.ieu et D.ieu de nos pères,
que Tu nous fasses fructifier et 

nous multiplier comme les sésames.
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Pendant le repas, on lira avec plaisir les quatre chapitres de Michna qui
constitue le traité Roch Hachana. 
On pensera que chaque chapitre  correspond à  l'une des lettres  qui
composent le Nom d'Hachem E ״י∙ה∙ו∙ה״ ״א∙ד∙נ∙י״   t on essayera de
comprendre du mieux que l'on peut ce que l'on lit.

ה עה ה בע רב םאר הם ים  ני נ שנ י  ם אשנ רנ ים.   כי לנ מלל למ ה  ננ נ שנל המ ראאשנ  ן  יסנ ני בלל ד  חנ אח בלל
ים לי גנ רל לנ ה. ול מנ הם בלל ר  שרמ על ממ לל ה  ננ נ שנל המ ראאשנ  לולל  אל בלח ד  חנ אח ר. בלל זנ ענ לל אח י  בלי רמ

ים רי מל ן אוא עוא מל י שני בלי רמ י , ול רם שנל תי ד בלל חנ אח ה. בלל ננ נ שנל המ י ראאשנ  רם שנל תי ד בלל חנ אח בלל
ת לוא בל ילוא למ ין ול י טל מי ל שנל למ ים ול ני נ שנל ת, למ קוא רנ יל למ ה ול יענ טי נלל ט . למ בנ שנל ד בלי חנ אח ראאשנ, בלל

ן ילנ אי ה לנ ננ נ שנל אי, המ מלמ ית שנמ י בם רם בל די ים. כלל רי מל םל אוא לל ית הי ר, בלם שרנ ה ענ נ שנל מי חמ בלמ
וא ה: בל עה ה בע רב אר ןבעב וא דל ם ני לנ עוא ים הנ קי רנ ה,  פל בולאנ תלל ל המ ח עמ סמ ח פל ל, בלמ ת עמ רח צח עמ בלנ

ן ילנ אי ת הנ רוא ם ה , פל ננ נ שנל המ ראאשנ  י בלל נם בל כלי יו  ננ פנ לל ין  רי בל ם עוא לנ עוא י הנ אם בלנ ל  נ כל
ן רוא ר, מנ ממ אל נלח ח ם שנ בלנ לי ד  חמ ימ ר  צם ילוא ם, המ יהח שרם עמ ממ ל  נ כל ל  אח ין  בי ם מל ולבחחנג. המ

ם יי נ מל המ ל  עמ ין  ני וא דל ל: ני יןער אי צל יוא ין  לולחי ל שנל המ ים  שני דנ חד ה  נ שנל שני ן,   יסנ ני ל  עמ
ח סמ פח י המ נם ל פל ית, מי ני עמ מ תל י המ נם ל פל ב מי ל אנ ה, עמ ננ נ שנל י ראאשנ המ נם ל פל לולל מי ל אל ל, עמ עמ

ת דוא עמ וא מל ת המ נמ קלנ י תמ נם ל פל י מי רם שנל ה, תלי נ כל נכ י חמ נם ל פל ו מי לם סל ל כלי י, עמ נם ל פל ר מי דנ ל אמ עמ ול
ים  ולרי פל ם. המ ילנ שנ קמ דלנ קל מלי ית המ ה בם ינ הנ ח שנ ח, ולכל סמ י פח נם ל פל ר מי ילנ ל אי ף עמ ין אמ אי צל יוא

ן טנ ל: קנ תער בלנ מ שנל ת המ ין אח לי ללל חמ ים מל שני דנ י חד נם שנל י,   רם שנל ל תלי עמ ול ן  יסנ ני ל  ,עמ
א ינ סולרל ין לל אי צל ין יוא לולחי ל שנל ן המ הח בלנ ח ת, שנ דוא עמ וא מל ת המ ין אח ני קלל תמ ן מל הח ה. ולבנ ינ הנ ח שנ ולכל

ם ילנ קמ שנ  דלנ קל מלי ית המ ן, בם בלנ רל קלנ ת המ נמ קלנ י תמ נם ל פל ן מי נ לל כ ל כל ף עמ ין אמ לי ללל חמ בעיין: מל
יל לי עמ ה במ אנ רל אא ני לל ח ין שנ יל בלם לי עמ ה במ אנ רל נלי ח ת, שנ בלנ מ שנל ת המ יו אח לנ ין ענ לי ללל חמ ,מל

ר מם י אוא סם יוא י  בלי יל, רמ לי עמ ה במ אנ רל ני ם  ת, אי בלנ מ שנל ת המ יו אח לנ ין ענ לי ללל חמ ין מל :אם
ה ה שה עש ים זולגמר עי בלנ רל אמ ר מם תם רול יוא בל ענ ח לולד,  שנ א בל יבנ קי י עמ בלי ן רמ בנ כלל עי ח. ול למ נ שנ

ל יאם לי מל גלמ ן  בלנ רמ ים, לוא  בלי רמ הנ ת  אח ה  נ תל אמ ב  ם כל עמ מל ם  ן, אי ילנ שני כל ממ אתנ  צם מל ני
באא יד לנ תי שנאהב: לחענ חאדח ת המ אול אח רנ ח נוא שנ לםכול,  ולבל ין זחה. ים פי רל טנ צל מלי ח לאא שנ

ם זחה ל , עי סם נ פל ם יי אי ח א שנ נ לל ן אח הח ד מם חנ ר, אח חם ם אמ י עי ני ם שנל ף המ רם טנ צל יי. יי רמבל
ר מם ן אוא עוא מל ין, שני בי רוא קלל ל המ כנ ול נוא  ולבל ב  שנ, אנ חאדח דולת המ עם לל ין  רי ם שנ אנממר. כלל
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י סם י יוא בלי א, רמ פם רוא ה הנ ילנ בי טוא ה בל שרח עמ ם, ממ יי למ נ ירולשנ שנ בלי חאדח ת המ ה אח אנ רנ ח הולא, שנ
ר רנ חל כ שנ וא מל דל בל עמ נוא ול נוא, ולבל ת בלל אח תוא ול ים אוא ני אהמ כל לול המ בלל קי וא, ול דל בל ת עמ לול אח סל ולפנ

ין.  דלי ית  י בם נם פל לי אול  בלנ ח שנ וא, ולכל דל בל ת עמ אח ול תוא  אוא לול  בלל נוא, קי בלל ת  אח לול  סל :ולפנ
וע לע ין אי סוללי ל פל ן המ א,  הם ינ בל קלל ק בלמ חם שרמ מל ית, המ בלי רי י בנ ום לל ים, ולממ ני י יוא יחם רי פל ,ולממ

ית יעי בי י שנל רם חמ סוא בנדיים, ול ל. ומעמ לנ כלל ה, זחה המ רנ ם שנ ה כל נ שנל אי ין הנ אם ח דולת שנ ל עם נ כל
הל הל, לנ לנ ים  רי ם שנ ן כלל יננ ן אם ף הם למ יי: אמ כוא ינ ינוא  אם ול שנ  חאדח ת המ ה אח אנ רנ ח שנ  

ךל ם לל המ ין , לל יכי לי תוא  מוא ר אוא מוא חמ ל המ ה, עמ נ טל מלי במ ול  לל פי ם. אמ הח ה לנ דח ם צוא אי ,ול
ת לוא קלל ם ממ דנ ינ ין בלל חי קל ה. לוא קנ חוא ךל רל רח ה דח תנ יל ם הנ אי ת, ול נוא זוא ם מל דנ ינ ין בלל חי קל ,לוא

ם  יוא ה ונ ילנ למ ךל  למ המ ל ממ עמ ח שנ שנ חאדח דולת המ עם ין לל אי צל יוא ת ול בלנ מ שנל ת המ ין אח לי ללל חמ ,מל
ר  ממ אל נלח ח ם), ויקרא כג(שנ דנ עמ מוא ם בלל תנ אול אוא רל קל ר תלי ח שנ ינ אמ י יל דם עמ חה מוא לל : אם

ם תואא י ין אוא ירי כלי ן ממ יננ ידוא,  אם עי המ וא לל מל ר עי חם ין אמ חי ללל מ שנ יול. מל ה הנ ננ וא אשנ רי בלנ
ם  דנ ל אנ נ כל שנ מי חאדח דולת המ ין עם לי בלל קמ ין. מל יני מלי לול המ קל לל קלי ח שנל הול, מי אא יל לל ח ינול שנ קי תל הי

ים ירי כלי מ מל המ ן  מי א  נ לל אח ין  לי בלל קמ ה: מל נה ונ אשו ר י ה תבע ולאוא שרל ממ ין  יאי י שרל ממ יול  הנ  .
ים ולתי כל לול המ קל לל קלי ח שנל ין, מי אי צל ין יוא לולחי הול שנל ילל ח ינול שנ קי תל ד:הי יצר י יןכע יאי י שרל יול ממ  הנ

ת ולאוא שרל ת, ממ עארח ן ולנל מח ח י שנ צם עמ ים ומ ני קנ ין ול כלי רכ ז אמ רח ל אח ח ת שנ אוא סנ לכנל ין כלל יאי בי מל
ה יחנ שני מל ךל בלי רם כוא ן ול נ תל שנל י ל פל ח אולר, שנ ת הנ ן אח הח ית בלנ צלי ר ולממ הנ ראאשנ הנ לחה לל עוא ול

יד  רי ולמוא לחה  עמ ולממ יא  בי ולמם יךל  לי הולא ולמוא ח שנ רוא  בם ת חמ ה אח אח הולא רוא ח ד שנ עמ
י ני ם שנל ר המ הנ ראאשנ הנ ן בלל ה כם שרח י, עוא ישני לי ל שנל ר המ הנ ראאשנ הנ ן בלל כם ן: ול י י אר מי הניול וע

ת ולאוא שרל ין ממ יאי י שרל א , ממ בנ טל רל סמ לל ה  חנ שנל מלי ר המ המ א, מם יננ פי רוא גל לי א  בנ טל רל מ סל ,ולמי
ן רנ ול חמ א לל יננ פי רוא גלל ין, ולמי תלי לל ית בלי בם ן לל רנ ול חמ ם, ולמם נ שנל זול מי ין לאא זנ תלי לל ית בלי בלם ,ולמי

יו ננ פנ לנה לל וא גל ל המ ה כנ אח ה רוא ינ הנ ח ד שנ יד עמ רי לחה ולמוא עמ יא ולממ בי יךל ולמם לי א מוא נ לל אח
שנ אם ת הנ דולרמ מל ר: כלי צי םחה יי למ נ ירולשנ ה בי תנ יל לנה הנ דוא גלל זםק ,   על ית ימ ה ולבם תנ יל הנ

את רם קל ים , ני סי נלל מ כל תל ים מי די עם ל הנ נ ם כל שננ ם, וללל ם שננ תנ ין אוא קי דל וא ין בל ית דלי .ולבם
באא ין לנ ילי גי הול רל ילל ח יל שנ בי שנל ם בלי הח ין לנ שרי ת עוא לוא דוא ת גלל עולדוא ה לאא. ולסל ננ וא אשנ רי בלנ

ין  זי זנ יול  ם הנ ילוא ל המ נ ם כל נ שנל ל , מי יאם לי מל ן גלמ בלנ ין רמ קי תל ן(הי קם זלנ ין) המ כי ללל המ מל הול  ילל ח שנ
ל רולחמ כנ לל ה  מלנ אמ ם  יי מ פל לל ד. אמ במ לל בי ול  לל אם לאא  ה, ול אנ בלנ ה המ מנ כנ חמ המ ף  א אמ נ לל אח

םד לל ימ ר , לל הנ נלנ ן המ ס ולמי יי גלמ ן המ ה ולמי קנ לם דלל ן המ יל מי צלי המ א לל בלנ המ פאלחת ול מ מל ן המ ,ולמי
יר עי י הנ ם שנ נל אמ כלל ול  לל י אם רם ל רולחמ, המ כנ לל ה  נ מל ם אמ יי מ פל לל ם אמ הח לנ שנ  ים ד: ול יצר י כע

ים די עם ת הנ ין אח קי דל וא ן, בל וא אשנ א רי בלנ ח ן, זולג שנ וא אשנ תוא רי ין אוא קי דל וא ין. בל יסי ני כל ולממ

90

http://www.ovdhm.com


מאר ים לוא אל רי מל אוא ן ול הח בלנ ח ל שנ דוא גלנ ת המ ה, אח ננ בנ ללל ת המ אח יתנ  אי ד רנ יצמ ם ליפלנםי, כל
ה מלנ חמ ר המ חמ אמ ה אוא לל נ מל חמ הל, המ מנ רוא דל הל אוא לי ננ פוא צל ן, לי יי אמ מ וללל הל בוא ה גנ ינ ה הנ נ מל מ כל

ה טח ה נוא ינ ב, הנ חנ ה רנ ינ ה הנ נ מל כמ ה . ול מלנ חמ י המ נם פל ר לי ממ ם אנ , טו{אי ר} ממ לאא אמ
לולם תוא. כלל ין אוא קי דל י ולבוא ני ם שנל ת המ ים אח יסי ני כל ממ יול  הנ ךל  ר כנ חמ אמ אול. ול צל מל ם ני אי

ים ני ולנ ככ מל ם  יהח רם בל ת, די מח ילנ קמ ן  דולתנ ם. עם תנ אוא ין  לי אמ וא שנ ת  זלולגוא המ ל  נ כל ר  אנ ולשנל
ים רי בנ י דל ם אשנ ן, רנ הח ין לנ יכי רי יול צל הנ ח שנ, לאא שנ פח י נח חם פמ אול בלל צל אא ים לל ח י שנ דם א כלל נ לל ,אח

באא ים לנ ילי גי הול רל ילל ח יל שנ בי שנל שנרנאשו: בלי דלנ קכ ר מל מם ין אוא ית דלי ם,  בלם ענ ל הנ כנ ול
שנ דלנ קכ שנ מל דלנ קכ יו מל רנ חמ ין אמ ני אא . עוא לל ח ית שנ וא בלם נל ממ זל ה בי אנ רל נלי ח ין שנ ה} טז{בלם אנ רל ני

וא נל ממ זל תוא, בי ין אוא שני דלל קמ ר. מל מם ק אוא דוא י צנ בלי רמ ר בלל זנ ענ לל י אח בלי ה, רמ אנ רל ם לאא ני אי
וא נל ממ זל תוא, בי ין אוא שני דלל קמ ין מל ם, אם יי מנ שננ ולהול  שנ דלל קי ר  בנ כלל ח מועת: שנ תדעב צולרוא  

תוא ילנ לי עמ ל בלמ אתח כל א ולבמ לנ בל מ טל ל בלמ יאם לי מל ן גלמ בלנ רמ לל לוא  יול  ת הנ נוא בנ ה, לל אח רל ן ממ הח בלנ ח שנ
ר מם אוא ול ת  טוא יוא דל הח ת המ זחה, אח כנ אוא  יתנ  אי רנ זחה  כנ ם. המ יי נמ שנל אול  בלנ ח שנ ה  שרח עמ ממ

רול מל אנ ב, ול רנ עמ מלמ ית בלמ בי רל עמ ח ול רנ זל מלי ית בלמ רי חמ ינולהול שנמ אי ן. רל ן בלח ננ חנ י יוא בלי ר רמ ממ אנ
ם, נולריי ר הם קח ח י שנ דם ל. עם יאם לי מל גלמ ן  בלנ ן רמ לנ בלל קי ה  נח בל ימ לל אול  בלנ ח שנ אול. כלל ד בלנ עוא ול

רול מל אנ ול ם  יי נמ וא, שנל נל ממ זל בי ינולהול  אי ה, רל אנ רל לאא ני ולרוא  בל יל עי לם ן, ולבל בלנ ן רמ לנ בלל קי ול
ל יאם לי מל ס. גלמ ינמ כלי רל ן המ א בלח סנ י דוא בלי ר רמ ממ ן, אנ ר הם קח ח י שנ דם ל, עם ין עמ ידי עי ךל מל יאנ הם

ה דנ לנ ילנ ח ה שנ נ שנל אי יהנ, הנ נלח ין שני הל בלם סנ רם ר כלל חנ מנ עמ. וללל כ שנ הוא י יל בלי ר לוא רמ ממ רואאחה, אנ
יךל רח בנ ת דלל י אח ני ח: אמ לר ה לשו יאם לי מל ן גלמ בלנ י,  לוא רמ לי צל א אח בוא נ תל ח יךנ שנ לח י ענ ני רמ זל וא גל

ךל ננ וא בל שנל חח בלל ת  יוא הל לי ל  חנ ח שנ ים  ולרי פל כלי המ ם  יוא בלל יךנ  תח עוא מנ ולבל ךנ  לל קלח ממ הנלמךל. בלל
ר צם א מם יבנ קי י עמ בלי רמ אוא  צנ ר לוא, ולמל ממ ד, אנ מוא לל י לי לי שנ  ה. יח שרנ ענ ח ה שנל ל ממ נ כל ח שנ

ולי שר ענ ל  יאם לי מל גלמ ן  בלנ חאלממר, רמ שנ,  שנחנל קאדח י  אם רנ קל מי ינ  יל י  דם עמ מוא חה  לל אמשנחר, אם
ם אול אאתנ רל קל ן, תלי נלנ ממ זל אא בי לל ח ין שנ ן בלם נלנ ממ זל ין בלי ול, בלם לל א אם נ לל ת אח דוא עמ י מוא ין לי .אם

ס ינמ כלי רל ן המ א בלח סנ י דוא בלי ל רמ צח א לוא אם ר לוא, בלנ ממ ר, אנ חמ דולן אמ נול לנ ין אנ אי ם בלנ אי
ל יאם לי מל ן גלמ בלנ ל רמ ח ינוא שנ ית דלי ית, בלם ין ולבם ית דלי ל בלם נ ר כל חמ דולן אמ נול לנ ין אנ יכי רי צל

יו נ שנ כל ד עמ עמ ה ול ח ת משנ ימוא ד מי ממ ענ ח ין שנ ר , דלי ממ אל נלח ח ראן, שנ המ אמ ה ול ח ל משנ עמ ילמ ומ
ל אם רנ שרל י יי נם קל זלי ים מי עי בל שני יהולא ול בי אמ ב ומ דנ ל. ננ ח ן שנ תנ מוא ול שנל שנ רל נ פל תל ה לאא ני מלנ לנ ול

ים ני קם ד, זל ם מל למ א לל נ לל ל, אח אם רנ שרל ל יי ין עמ ית דלי דול בם מל ענ ח ה שנ לשננ ה ולשנל לשננ ל שנל נ כל ח ,שנ
ה ח ל משנ ח ינוא שנ ית דלי בם י הולא כלל רם דוא. המ ינ יו בלל תנ עוא לוא ולמל קל ל ממ טמ ה, ננ נח בל ימ ךל לל למ הנ ול

נוא וא בל שנל חח ת בלל יוא הל ים לי ולרי פל כלי ם המ ל יוא חנ ח ם שנ יוא ל בלל יאם לי מל ן גלמ בלנ ל רמ צח ממד. אם ענ
וא ל ראאשנ עמ קוא  שננ ל ולנל יאם לי מל ן גלמ בלנ ר לוא, רמ ממ ם, אנ לוא שננ אא בל י, בל ידי מי לל תמ י ול בלי ,רמ

ה מנ כל חנ י בל בלי י, רמ רנ בנ ת דלל נ אח תל לל בלמ קלי ח י שנ ידי מי לל תמ : ול
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הוע אוע לרה אם רנ שרל יי ל  כנ ול ין  דלי ית  בם ים,   די עם הנ רול  קל חל ר, נח ממ לוא יקול  י פל סל לאא הי ול
שנ דלנ קכ ה , מל כנ ם שנ חנ ח ד שנ ר, עמ בלנ עכ י זחה מל רם ין . המ ית דלי אולהול בם ד רנ במ לל דול, בלי מל עמ ימ

ם יהח נם פל ידול בי עי ינ ם ול יי נמ שנ, שנל דלנ קכ שנ מל דלנ קכ רול מל יאאמל ית. ול ן בלם הם ה ול לשננ אולהול שנל רנ
ין ם , דלי יי נמ ל שנל המ דול  מל עמ ם ימ יהח נם פל בי ידול  עי ינ יד ול חי ילנ ל המ צח ם אם יהח רם בל חמ מם יבול  שני יוא ,ול

שנ דלנ קכ מל שנ  דלנ קכ מל רול  יאאמל מוא, ול צל עמ י  דם יל ל  עמ ן  מנ אל נח יד  חי ילנ המ ין  אם ח הל: שנ כע
ה רנ נ ל פל ח שנל ין חולץ מי רי ם שנ ת כלל רוא פנ וא שנל ן, המ רח הולא קח ח י שנ נם פל י. מי סם י יוא בלי ר רמ ממ ,אנ
ן רח קח אול  רל קל ני ת  רוא פנ וא שנל המ ל  כנ לאא  המ חאלממר, ומ ן , שנחנל רח קח בלל אךל  שנ מל ל בלי בם ילוא :המ

ר פה ונ ל שו עם ל ינ ח ה שנ ננ נ שנל המ ל ראאשנ  ח שנ נשנולט   ב, פל הנ ה זנ ח פל צכ יו מל י, ולפי ם תל ולשנל
ין  די דנ צלל ן המ ת מי רוא צל צוא יךל . חמ רי אמ ר ממ פנ וא ת שנ רוא צלל קמ ת מל רוא צל צוא חמ ת, ומ ומ צל מלי ח שנ

ר פנ וא שנל ם בלמ ילוא ת: המ יעונ נ י עש ר תע ר ין , בע פולפי ים כלל רי כנ ל זל ח שנ ף , בלל סח ה כח ח פל צכ ן מל יהח ,ולפי
ע צמ מל אח ת בלנ רוא צל צוא י חמ ם תל ת. ולשנל יכוא רי אמ ת ממ רוא צל צוא חמ ר ומ צלם קמ ר מל פנ וא ת, שנ ומ צל מלי ח שנ

ת רוא צל צוא חמ בלמ ם  ילוא ה: המ וה ה תשו כוא רנ בלל למ ול ה  יענ קי תלל למ ה  ננ נ שנל המ ראאשנ  לל ל  בם ילוא המ  .
ר מם ה אוא הולדנ י יל בלי ים, רמ רי כנ ל זל ח שנ ין בלל עי קל וא ה תל ננ נ שנל המ ראאשנ  ל, בלל ח שנ ל בלל בם ילוא ולבמ

ים לי עם ר: יל פה ונ קואשו בלל די ול ק  דלמ סל נלי ח שנ סולל,   נ ת. פל רוא פנ וא י שנ רם בל שני ק  בלם סולל, דלי נ .פל
מוא תנ ולסל ב  קלמ ה, ני יענ קי תלל המ ת  אח ב  ם כל עמ מל ם  סולל, אי נ או. פל לנ ם  אי נשנםר, ול :כל

ער קי ונ תע סהר נ טל י פל ךל המ תוא ולת אוא לל דל ךל המ תוא ר אוא לל וא בל ךל המ תוא ר,  לל פנ וא ל שנ ם קוא אי
ע ממ א, שננ צנ ע. ינ ממ ה שננ רנ בנ ל המ קוא ם  אי א, ול צנ ינ ר. לאא  בם ה עוא ינ הנ ח שנ י  ן מי כם ול

ת סח נח כלל ית המ י בם רם חוא ת, אמ סח נח כלל ית המ בם מולךל לל יתוא סנ ה בם ינ הנ ח ל, אוא שנ ע קוא ממ שננ ול
ה נ לל גי ל מל ר אוא קוא פנ וא וא, שנ בל ן לי ולם ם כלי או. ינצנא, אי ם לנ אי א, ול צנ י. לאא ינ י ל פל ף עמ אמ

ע ממ זחה שננ ע ול ממ זלחה שננ ח וא, שנ בל ן לי ולם זחה לאא כי ול וא  בל ן לי ולם ה: זחה כלי יה הה רוב ח שנ אמ מ כל  
ל וגו אם רנ שרל ר יי במ גנ דוא ול ה ינ ח ים משנ רי ה' , ינ מנ חנ לל ת מי וא שר ה עוא ח ל משנ ח יו שנ דנ י ינ כי ול

ה מנ חנ לל ת מי רוא בל וא ךל. אוא שנ ר לנ ממ א לוא נ לל ים, אח לי כלל מ תל סל ל מי אם רנ שרל יול יי הנ ח ן שנ ממ ל זל נ כל
לנה  על י ממ ם פל למ ים כלל רי בלל גלמ תל יול מי ם הנ יי ממ נ שנל בלמ ח ם שנ יהח בי אמ ם למ בלנ ת לי ין אח די בלל על שנמ .ולמל

או ם לנ אי ין, ול לי פל יול נוא ר. הנ מם ה אוא תלנ ר אמ בנ דלנ א במ צם ילוא מ ים,  כל שרי ף ול רנ ךנ שרנ ה לל שרם עמ
ס ל נם עמ י, אאתוא  חנ ונ ה אאתוא  אנ רנ ול ולךל  שנ נלנ ל המ נ ה כל ינ הנ ית. ול מי מם שנ  חנ י ננ כי אוא, ול
ילחה חמ מל שנ  חנ א. ננ נ לל ין, אח די בלל על שנמ ה ולמל לנ על י ממ ם פל למ ין כלל לי כלל מ תל סל ל מי אם רנ שרל ילי ח ן שנ ממ זל בלי

ם יי ממ נ שנל בלמ ח ן שנ יהח בי אמ ם למ בלנ ת לי ים, אח אי ל פל רמ תל מי יול  או, הנ ם לנ אי ים, ול קי וא מל ני יול  .הנ
שנ רם ן, ולקנטנן, שנואטחה, חם תנ בנ י חוא דם ים יל בלי רמ ת הנ ין אח יאי צי ין מוא ל . אם לנ כלל ,זחה המ

ר בנ דלנ ב בלמ ילנ חכ ינוא מל אם ח אל שנ ן, כל תנ בנ י חוא דם ים יל בלי רמ ת הנ יא אח צי ינוא מוא : אם
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ם תיונ בלנ מ שנל בלמ ת  יוא הל לי ל  חנ ח שנ ה  ננ נ שנל המ ראאשנ  ל  ח שנ ב  טוא יול,   הנ שנ  דלנ קל מלי בלמ
ים עי קל ה, תוא יננ די מלל ל לאא במ בנ שנ. אמ דלנ קל מלי ית המ ב בלם רמ חנ ח שנל ן, מל ננ חנ ן יוא בלנ ין רמ קי תל הי
אי מ כל ן זמ ין , בלח ית דלי בם וא  שנ בל ילח ח ם שנ קוא ל מנ כנ ין בלל עי קל הול תוא ילל ח . א{שנ י} בלי ר רמ ממ אנ
ר זנ ענ לל ד. אח בנ לל ה בלי נח בל ימ א בל נ לל אי אח מ כל ן זמ ן בלח ננ חנ ן יוא בלנ ין רמ קי תל רול לוא. לאא הי מל ,אנ

ין ית דלי בם וא  בל שנ  ילח ח ם שנ קוא ל מנ נ ד כל חנ אח ול ה  נח בל ימ ד  חנ ד: אח עונ הוב תנ יל זאאת הנ  
ה נח בל ל ימ ה עמ רנ תם ם יל יי למ נ רולשנ ה, יל בנ רוא ת ולקל עמ ממ וא שנ ה ול אנ יא רוא הי ח יר שנ ל עי נ כל ח שנ

א בוא לנה לנ יכוא ין, וי עי קל וא ד. תל בנ לל ין בלי ית דלי בם א בלל נ לל ין אח עי קל יול תוא ה לאא הנ נח בל ימ :ולבל
ה נה ונ אשו ר י ה הבע ענ בל שני שנ  דלנ קל מלי ל בלמ נ טל ב ני וללנ לל ה המ ינ הנ ד,   חנ ם אח ה יוא יננ די מלל .ולבמ

שנ דלנ קל מלי ית המ ב בלם רמ חנ ח שנל ל, מי נ טל ב ני א לוללנ הם יל ח אי שנ מ כל ן זמ ן בלח ננ חנ ן יוא בלנ ין רמ קי תל הי
ה  ענ בל שני ה  יננ די מלל שנ בלמ דלנ קל מלי למ ר  סולר, זםכח אנ וא  לל כ כל ף  נח הח ם  יוא א  הם ילל ח שנ :ול

ה נה ונ אשו ר י ה םבע ילוא ל המ נ שנ כל חאדח דולת המ ין עם לי בלל קמ יול מל הול,  הנ תלנ שנל ת ני חמ ם אמ עמ מ פל
א בוא נ לל ים מי די עם יר, הנ י שנל ם בלמ ילי וי לל המ לול  קל לל קמ תל ני ין, ול לי בלל קמ מל הול  יל אא  לל ח שנ ינול  קי תל הי

ה חנ נל מלי ד המ א עמ נ לל ה. אח לנ על ממ ה וללל חנ נל מלי ן המ ים מי די אול עם ם בלנ אי תוא, ול ין אוא גי המ נוא
שנ ר קאדח חנ מנ שנ וללל ם קאדח ילוא ן. המ ן בלח ננ חנ ן יוא בלנ ין רמ קי תל שנ הי דלנ קל מלי ית המ ב בלם רמ חנ ח שנל מי

אי מ כל ם, זמ ילוא המ ל  נ כל שנ  חאדח המ דולת  עם ין  לי בלל קמ מל הול  ילל ח ן. שנ בלח עמ  כ שנ הוא יל י  בלי רמ ר  ממ אנ
ה חנ רל אי, קנ מ כל ן זמ ן בלח ננ חנ ן יוא בלנ ין רמ קי תל ד זאאת הי עוא ין, ול ית דלי ול ראאשנ בלם לל פי אמ ח שנ

ם קוא מנ ל  כנ ד, בלל עמ ולמ המ ם  קוא מל לי א  נ לל אח ין  כי לל הוא ים  די עם הנ הול  יל אא  לל ח סידהר: שנ
ת כוא רנ ם, בלל ם שנל ת המ מ שנל דכ ת ולקל בולרוא ת ולגל בוא ר אנ מם ן, אוא הח נ מל ת עי ילוא כי לל לםל ממ כוא ,ול

עמ קם ינוא תוא אם ם. ול ילוא ת המ מ שנל דכ ת. ולתואקםעמ, קל נוא רוא כל ת. ולתואקםעמ, זי רוא פנ וא עמ, שנ קם תוא .ול
ים ני אהמ ת כל מ כל רל ה ולבי אנ דנ הוא ה ול דנ בוא ר עמ מם אוא י, ול ן נולרי ן בלח ננ חנ י יוא בלי י רמ רם בל ר. דלי ממ אנ

א יבנ קי י עמ בלי רמ ת, לוא  ילוא כי לל מ מל למ עמ  קם תוא ינוא  אם ם  א, אי נ לל אח יר  כלי זל ממ ה הולא  מלנ לנ
ם ם שנל ת המ מ שנל דכ ת ולקל בולרוא ת ולגל בוא ר אנ מם ם, אוא ילוא ת המ מ שנל דכ ם קל ת עי ילוא ככ לל לםל ממ כוא ,ול

עמ קם תוא ת. ול נוא רוא כל עמ, זי קם תוא ת. ול רוא פנ וא ה. ולתואקםעמ, שנ אנ דנ הוא ול ה  דנ בוא עמ ר  מם אוא ול
ים ני אהמ ת כל מ כל רל ה איין: ולבי רנ שרנ עמ ין מם תי חמ וא פל ת   ילוא כי לל ת, ממ נוא רוא כל ה זי רנ שרנ עמ ,מם

ת רוא פנ וא ה שנ רנ שרנ עמ ר. מם מם י אוא ן נולרי ן בלח ננ חנ י יוא בלי לשנ, רמ שננ לשנ  ר שננ ממ ם אנ אי
ן נ לל כ כל א, מי צנ נולת. ינ ענ רל כ ל פל ח ר שנ פנ וא שנ כולת ול לל ן ממ רוא נ כל ין זי ירי כלי זל ין ממ יל. אם חי תל ממ

יא בי נלנ ים בלמ לי שנל ה ולממ רנ וא תל ר. בלמ מם י אוא סם י יוא בלי ה, רמ רנ וא תל ים בלמ לי שנל ם הי א, אי צנ :ינ
ר בי עונ ההה ננ נ שנל המ ל ראאשנ  ח שנ ב  ם טוא יוא בלל ה  בנ ם תל המ י  נם פל לי יעמ,   קי תל י ממ ני ם שנל המ

ן  וא אשנ רי הנ םל  לל המ המ ת  עמ שנל א  ולבי רח קל םל ממ לל המ המ ת  ר: אח פה ונ ראאשנשו ל  ח שנ  
ה ננ נ שנל ין , המ ירי בי עמ ין ממ חולם אם תלל ת המ יו אח לנ ל, ענ גלמ ת המ יו אח לנ ין ענ חי קלל פמ ין מל אם ,ול

93

http://www.ovdhm.com


ן ילנ אי בלנ ין  לי עוא ה, לאא  מנ הם בל י  בלם גלמ ל  עמ ין  בי כל רוא לאא  י, ול נם י פל ל  ין עמ טי שננ לאא  ול
מיים בולת, הממל ולם שנל שנל הולא מי ח ר שנ בנ דנ ין בלל תוא בלם ין אוא כי תל ין חוא אם ר, ול בנ דנ ין בלל ולבם

ה  שרח עמ ולם לאא תמ שנל הולא מי ח ן. שנ יי ם אוא ימ יי כוא ממ תוא ן לל ם תל ה לי צנ ם רנ ל אי בנ ן, אמ ם תל .יי
עמ קוא תל ללי מי ת  קוא ינוא תלי המ ת  אח ין  בי כלל עמ מל ין  ד, אם עמ ן  הח נ מל יןעי קי סלל עמ תל מי ל  בנ אמ

דול מוא לל ילי ח םק. שנ סל יתלעמ א , ולהממל צנ ינ ק, לאא  ם סל עמ תל מלי המ ן  מי עמ  מם וא שנל המ א, ול צנ ינ :לאא 
תסידהר יעוא קי תלל לשנ,   לשנ, שננ שננ לשנ  שננ ל  ח לשנ. שנ שננ כלל ה  יענ קי תלל עולר  שני

ת רולעוא לשנ . תלל שננ ה כלל רולענ עולר תלל ת  שני בוא בנ ה . יל ננ וא אשנ רי ע בלנ קמ נ ךל, תל מ שנ ולמנ
ם יי מ תל שנל ה כי ילנ ני ל שנל ת, בלמ חנ א אח נ לל דוא אח ינ ין בלל ה לוא. אם נלנ ממ תל ךל ני נ ר כל חמ אמ ךל ול רמ בלם ח י שנ מי

ר פנ וא ים , שנ מי ענ ל לשנ פל עמ שננ קם תוא יעמ ול רי עמ ולמם קם וא ב. תל ילנ ולר חמ בל יחמ צי לי ל שנל ח ם שנ ם שנ ,כלל
ב ילנ יד חמ חי ינ יד ול חי ל ינ נ ךל כל נ ר. כל מם ל אוא יאם לי מל ן גלמ בלנ ת, רמ יא אח צי ולר מוא בל יחמ צי לי שנל

ן תנ בנ י חוא דם ים יל בלי רמ : הנ
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ZOHAR

Après la  lecture du traité  Roch Hachana,  il  est  recommandé de lire
durant le repas, ce passage du Zohar extrait de la parachat Emor:

ש  חדדש ח ש  בח חדדש ד לח חד אש י באא יעי בי א ש א הח כ  ח, )ג''(ויקרא  תח ד ק פא חד צא י יי באי פא(, רי יקאעוא )תהלים  תא
נוא גאנ ם חח יוד ה לא סש ש כא ר באח פד וד ש  ש   חדדש ל. בח אנ רד שרא יי ואן  ינא ין אי אי ד כא הואא, זח יךא  רי א באא ש ד קואדא דאא

יהא באנ גח ן לא יב לוד רי ה, קד רד ה זד דד בוד י עב דנ בא ין עוד ל אואמי ד ן כא הוא, מי י באא ענ רא תא אי ואמנאבתחר, וא
יהא באנ גח ן לא יב לוד רי א קד יקד חי יב, רא תי כא א הואא די דד ל )יהושע כד(, הב ד ל כא אש עח  ע ש  הוד ר יא יאדאמש וח

ה ר  מח אד דה  כא ם  עד ם' הד לד עוד מנ ם  יכש תנ בוד אב בוא  ש א יד ר  הד נאד הח ר  בש ענ באא ל  אנ רד שרא יי י  לדהנ .אל
ה אד זד חב אח הוא, לא י באא ענ רא תא א אי יקד חי ר רא תח אב א מנ הד יהא, דאא באנ גח ן לא יב לוד רי קד יהושע(, ואכאתייב, וא

גוד )כד וא ר  הד נאד הח ר  בש ענ מנ ם  הד רד בא אח ת  אש ם  יכש בי אב ת  אש ח  קאח אש . וד ית' אי י  אנ רד קא י  ננ הד
הוא א באא לד כאא ח תא סא אי א, לא דאד י  ענ דא יח ווד  הב א  ל לד אנ רד שרא יי ל  ד כא י  כי עח, וא ע ש  הוד יא ן  נ כא ש ש  ל  כד א.וא ד לא אש

א יד לא גח וא ים  תי סד הא  ואלד כא א  יתד יא רח א, אוד יד לא גח וא ים  תי סד א  יש ד דאי קח א  מד ש א דאי ה  מד אגיין, כאא בא
יא א הי יש ד דאי א קח מד הא ש א ואלד א כא יתד יא רח אוד א, דאא יד לא גח ים וא תי י סד יהי א אי ל דאד עח ל. וא אנ רד שרא י יי אי

י ענ דא ווד יח עח הב ע ש  יהוד יד, וי ר יא מח דה אד יב כא תי אי כאא מח ה'. אב ד לא מי א דאא ימד תי אי סא דאח א וח ד לא טייבוא, אש
ל אנ רד שרא יי יךא באא רי א באא ש ד ד קואדא בח י עב גאי א, סח תד הד בד אב הוא באח י באא ענ רא תא אי א, דאא יכד תי ן רא יד לוד בי עד וא

יהא רנ יקד ה לי אד ד לא א עי יש ד דאי א, קח יש ד דאי א קח ירד קאי ה יח אד ד לא א עי רד הב וד נח גא ן מי יק לוד י פא אח ואציינדא, וא בא
ין יני ואצי ל בא כד הוא, דאא ר באא ד טא עב תא יי ין דאא גי יב. באא תאי כא א הואא דאי דד יד, הב יא ר  מח דה אד בשר' כא אענ בא

ם לד עוד מנ ם  יכש תנ בוד אב בוא  ש א יד ר  הד נאד ר. הח הד נאד ע: הח דח מוד תאא ש א אי דאא ר  הד נד הואא  ,הח
א, מנעודלדם.ואאיתאיאידחע כד י הד ענ א באד אי קד א. מח תד מא כא ה חד אד זד חב אח א לא ד לא ר. אש הד נאד ר הח בש ענ מנ

לדם עוד י, מנ רנ קא לדם אי ר עוד הד הואא נד דא הח לא א. אש ל דאד עח ם, וא יכש תנ בוד בוא אב ש א ר יד הד נאד ר הח בש ענ באא
ם לד עוד ל, מנ אנ רד שרא יי יךא הואא לא רי א באא ש ד ד קואדא בח עד ט דאא וד ש  יבוא ואקא ה טי אד זד חב אח ת. לא ח אש קאח אש וד

י ירנ יא א מח אי קד ר מח הד נאד ר הח בש ענ ם מנ הד רד בא ת אח ם אש יכש בי ק. אב בח דאא תא ם לדא אי הד רד בא דא אח לא אש
ר הד הואא נד הח באא יהא  א, באנ פד קאא ח תא תא אי יה לא רנ טא סי באא יהא  ק באנ בח דאא תא אי ק דאא חד צא יי מוד  י.כאא זנ א חב ,תאד

ר הד אי נד א, הח ינד יהוא דאי או אי לד ב דאא ל גאח ף עח יהא, אח רנ טא סאי י מי קנ פא ין נד יני יהא, דאי פוא באנ קד ד תא תא אי .וא
ף  קאח ד תא תא אי ק  חד צא יי ד  כח יבאנודי )בדינוי(וא א, בא ינד די לא י  פנ נאא ח כא תא מי ין  אי ד תא תח וא ין  אי ד לא עי ין  דנ ,כאא

ן קאח ד תא תא א אי ינד די יא דאא יד סא כוארא א, וא ינד די יא דאא יד סא וארא ל כא יב עח תי א יד יש ד דאי א קח ד כא לא ין, ואמח אי דד וא
א מד לא ין, עד דנ נוא, כאא גאנ ם חח יוד ה לא סש ש כא ר באח פד וד ש  ש   חדדש בח עוא  קא ל. תאי אנ רד שרא יי ואן  ינא ין אי אי ד כא ,זח

א ינד די יא דאא יד סא וארא א כא קד לאא סח ין לא עי דא יח י, דאא מנ חב רח יא דאא יד סא וארא א כא נד קאא תח דה. ואלא ר. ואבאמא פד וד ש א . באח

ןריבחיי עוד מא ש י י  באי רי דאא יהא  נ מא קח יב  תי יד ה  וד הב א  באד אח יהא,   לנ ר  מח ין, אד יאי גאי סח ין  ני מא זי א  הד
ר פד וד אי ש  ל הח א עח נד ילא אי ד י, ש  ירנ יא א מח אי קד יהא, מח א באנ נד בא ח יש א יא תא אן לדא אי ד ד כא עח אדמחר. וא

ה, לניהא ד לא מי א דאא ירד רי אי הואא באא אי הח דאח א , וח ינד די א דאא מד יוד ין באא יד עא ל באח אנ רד שרא יי דא''נ(דאא ,)א 
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ר פד וד ן, ש  רש א קש לד יהוא. וא ר אי תח ן אב אד ע באא ידח יא תא א אי ן הד רש קש ין דאא גי א, באא ינד א דאי קד באא דאח תא אי ואלא
א ינד ענ א באד ן. לד ינד ננ ד א תא ל הד בד א, אב דד בד עוד ואבא ין  לאי מי א, באא רד עב תא אח ואלא ה  אד זד חב אח ן לא ינד ענ באד

ין ימי תי ין סא לאי י.מי זנ א חב ה, תאד אד ד לא ר עי פד וד הואא ש  ד הח ח יהא, כא א באנ ד כדלא דאא ירוא  הי נא ק, דאי ד לא ח תא סא אי
ין ני בא יר לי הי א נד לד ר, וא עח תאא א אי ינד ין דאי דנ א, כאא ינד י דאי בנ נוא לא קד תאא תא ון אי וד סא רא כע ר, וא פד וד א ש  דד ,וא

י רנ קא ק אי חד צא יי ילוד דאא ק, אנ חד צא יי יהא דאא פנ ואקא ן, תא הד בד אב יהא דאח נ תא חא באח ואש א הואא, תא לחק הח תאא סא ד אי ח כא
ל דוד גאד ר  פד וד ין, ש  ני בא לי א  קד נא יח א  לד ף, דאא קאח ד תא תא אי ק  חד צא יי ין  דנ א, כאא ינד די לא ן  קאח ד תא תא אי וא

לאמדא אעד ן.בא יהוד אנ טד חב מנ ין  יבי יא ח תא א  ש ד נד י  ננ באא ד  כח וא ר  פד וד ש  אי  הח ר  עח תאא אי ד  כח ין, וא יד עא באח
א תאד ח תא ר מי פד וד ל ש  א קוד דאד גא נח א, לא ד ילא ענ יק לא לי א סד לד הואא קד הח א, וא רד פד וד ר ש  עח תאא ין אי דנ כאא

ה אד ד לא עי א  רד חר י, אד מנ חב רח ר  עח תאא אי א, וא ינד דאי ק  ד לא ח תא סא אי א. וא דד בד עוד ה  אד זד חב אח לא ן  ינד ענ ואבד
ר פד וד ש  א, באא רד חר א אד רד פד וד א ש  רד עד תאא אי א, לא תאד תח ר לא פד וד אי ש  הח א באא קד ד פא אח י, ואלא לנ ואן קח ינא ,אי

א ד ילא ענ לא דאי ין  לי קד ואן  ינא אי ל  כד דאא ה  אד זד חב אח ה, לא אד ד לא עי ר  פד וד ש  הואא  הח באא הוא  לאא ע כא ן  ילד לי כא ,דאי
א קד פא נד רואן לא עב תאא א.יי תאד תח לא ין דאי לי י קד ננ הד א , ואבא ילד ל חנ אנ רד שרא ין יי בי הב לרחמי מתתא ואתער שופר(יד

דא )גדול ילא א, לאענ א דאד מד יוד ר באא פד וד א ש  נד מאא זח ן לא ינד ענ א באד ל דאד עח ין, וא לי א קד רד דאא סח אונדא, ואלא לאכחוא
א רד חר ר אד פד וד א ש  רד עב תא אח ין לא גי יהא באא א, באנ ד ילא ענ י לא לנ ן קח ילד לי יהא כאא בנ . )ולסדרא קלין בשופר(. דאא

הסידָרר אא אד מד דא קח יק,   פי א נד לד א, קד ד ילא ענ ר לא ד טא עח תא ין, ואמי יעי קי יק רא לי ין, סד ע באנ קח באד תא אי וא
י אנ מד י רד ם, טוארנ הד רד בא אח יהא דאא באנ גח י לא טנ יהא, ואמד נ יש  רנ א באא יד רא ח ש  ר, וא ד טא עח תא אי ר הואא, וא עח תאא אי ,וא

יא יד סא כוארא ן לא קי תא אח ן. וא ינד ננ ד א תא תאד דא גאח אח א דאא רד פא סי ה, ואבא אד מד דא א קח לד הואא קד הח א דאא תד עב ח ש  באא
יק לי ם, סד הד רד בא ר אח ד טא עח תא אי ר וא עח תאא יא, אי יד סא כוארא ן לא קי תא אח א, וא באד לניהא אח ין עד די קא ח א אבא''ס(. פא

דא )ואמא י.אחבא כי הד דאא א, אח ינד יד נא א תאי קד לאא א , סח יפד קאי ח ין )לחברא(תא יזי גי י רא פנ ואקא א תא רד בא ח תא א. לא דד וא
א ינד יד נא תאי א  רד דא י, סי פוד תואקא באא א  ירד בי תאא לדא  קד הואא  א. הח קד לאא סח ין  דנ ין, ואכא יני דאי ל  כד וא

רואן  עד תאא אי רוא )א דאתערען''ס(דאא באד תאא יהא אי מנ ק, קד חד צא יי יהא דאא רנ תא אח יק לא לי סד ד דאא ק. עח חד צא יי ן דאא יוד נ כא
ר עח תאא יהא, אי נ מא א קח ימד יאא קח יא לא יד סא כוארא ן לא קאנ תח ם מא הד רד בא אח י לא מנ חד א, וא יד פא ח כא תא ין אי דנ ואתדבחר, כאא

א יד ש א א קח ד פא ואקא ע, ואבאהחאי. תא קח תד אן דאא י מח ענ א, באד עואתד א וארא באד א לי ונד ואא כח א, לא רד בא ח תא ין לא גי באא
א יד ש א א קח ינד די א דאא ד פא ואקא תא א וא ילד יב, חנ תאי כא א הואא דאי דד י )תהלים פט (,הב ענ דא ם יוד עד י הד רנ ש א אח

ה רואעד אי, תא דאח וח ה  רואעד י תא ענ דא ה.יוד אד יתד לי א תאא רד דא יק, סי פי נד א  לד ל, ואסדלייק, קד ד ע כא קח ואבד
ין יעי קי רא ואן  ינא ן, אי רד עב תא מי י  מנ חב רח קדב, וא עב יח וא קדב  עב יח דאא יהא  נ יש  רנ לא א  לד קד הואא  הח י  טנ ואמד

ר עח תאא א, אי רד חר א אד יסד גי ן באא קאנ ח תא תא ם מי הד רד בא אח י לא מנ חד יהא, וא באנ יהוא  ויא וח רא ח ן תא ידד חי ין אב דנ כאא
אייצאחדק א, בא רד טא אי סי הח א מנ א, דאד דד ר, וא בח א לא קד פא נד י לא פוד ואקא ין תא לי כא א יח לד א וא רד טא אי סי הח .מנ

ין רי דא א סי לדתד י תאא ננ הד ד, וא א חח רד דא הוא סי לאא ע א.כא רד חר א אד רד דא יק, סי פי א נד לד יק, קד לי סד ואנדטייל, וא
יהא רנ תא אח מנ ם  הד רד בא אח א, לא תאד תח לא לניהא  יד  גי נד ין, וא יד רא ח ש  ק  חד צא יי דאא ן  יהוד פנ תואקא דאא ר  תח אב לח

יהוא ויא וח גח ם באא הד רד בא אח ן לניהא לא ימד יא קח . וא

אסידָרר אא ינד יד נא א,  תאי ירד בי לדא תאא יק קד פי ה, נד אד מד דא קח א כאא יפד קאי ח א תא הואא, לד יש  הח לי חד א דאא לד
ע קח תד דאא א  לד א, קד יתד מי דא קח באא ק  חד צא יי י  באנ גח לא יהוא  אי או  לד א  לד קד הואא  הח דאא א  ד לא ן, אש ד מא תח דאא

א יד רא ח א ש  יפד קאי ח א תא ד פא ואקא א, תא תאד תח לא א דאי ינד דאי י  ואן באנ ינא י אי באנ גח לא א  ד לא ין, אש פואיי ואן רא ינא אי דאא
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ייר יהוא, יחתא יא באח גח לא ם  הד רד בא אח לא אן  מד חד הוא  לאא כע יהא, וא נ מא קח ין  יד פא ח כא תא אי י.וא כי הד דאא א, אח רד דא סי
אלייתדאדה יק, תא פי א נד לד יק, קד לי סד קדב, וא עב יח דאא יהא  נ יש  רנ ר באא ד טא עח תא אי א, וא תאד תח לא יד לניהא  גי נד וא

ין יד רא ח אן ש  בוארד ואן גאא ינא אי ר דאא תח הואא אב הח יהוא, לא יא לח בא ר קא ים לד אי קד א, וא רד טא אי סי הח ם מנ הד רד בא ,אח
א רד טא אי סי הח קדב מנ עב יח א, וא יתד עי צד מא אש ואן באא ינא אי הוא. וא לאא ע ין כא יד פא ח כא תא ין אי דנ ין, כאא חי כא ח תא ש א ואמי

ומשתככי''ס( יהוא )א  יא רח תא אח א. באא ינד יד נא תאי א  רד חר אד א  רד דא סי הוא  לאא ע כא י  ננ הד ה.וא אד רד תא באח א  רד דא ,סי
יהוא יא רח תא אח לא ן  לוד א  קד לאא סח לא יא  יד עא בח א , דאא בד יש א יח ולישרא''ס(ואלא ק )א  חד צא יי לא יהוא  יא ינח באנ

אמיין אקחדא אמילא יהא. כא רנ תא אב א לניהא באח רד א ש א יח י לא ענ אי באד הח ין דאא גי ר, באא בח י לא פוד תואקא ואק באא פא א יי לד ,וא
ין יד פא ח כא תא אי הוא  לאא ע כא ין  יני דאי ין  דנ רוא, כאא עב תאא אי ין  מי חב רח א. וא באד לי א  ונד ואא כח לא י  ענ באד א  דאד ל  עח

לני קח י  ננ הד באא א  עואתד ן, וארא יהוד ארנ מד י  מנ קד א  ד תא יאואבא תי באא ר  דח הא מש ל. ואלא אנ רד שרא יי ד  ח כא ין  דנ כאא
אואת יד א  קד דא כאא א  באד לי דאא א  עואתד רא באי ין  לי קד י  רנ דאא סח ואמא י  ננ קאא תח א, מא דאד א  רד פד וד ש  ר, באא דאד הא אח

ה אד ד לא עי ר  פד וד ש  הואא  ר, הח דאד הא אח ד  כח קדב, וא עב יח לא יהא  לנ א  רד א טא עח א, מא ד דלא כא ן  קאח ד תא תא אי .וא
יוא מי א רא רד חר יא אד יד סא כוארא א, וא ד כדלא ח באא כח תאא ש א ידוא אי ין חנ דנ ם, ואכא חנ רח יךא הואא מא רי א באא ש ד קואדא וא

א מד לא ל עד ל. עח אנ רד שרא יי ן דאא יהוד קנ ה חואלד אד ד כא ן, זח יהוד ארנ מד א לא כד ד ש  מא אח א ואלא דאד גא נח ין לא עי דא יח ,דאא
י מנ חב רח א לא ינד דאי יהוא, מי יא דח ל יא ין עח מי לא הוא עד לאא ע א כא נד קאא תח י.ואלא זנ א חב א, תאד ל דאד בנ קר אלדתדא, לד תא

א א דאד מד יוד ין באא יחי תי א ין פא רי פא ין, סי רי עד תא ין מי מי חב רח ה דאא מד ין, ואכא יד פא ח כא תא ין אי יד ש א ין קח יני די וא
יהוא יא ח תא דואכא ין לא אלי עד א. וא ד ילא ענ לא א דאי ונד וא גח א כאא תאד תח הואא לא ךא  ח ין, כא יד פא ח כא תא ין אי יד ש א ין קח יני דאי
א מד לא עד מנ רוא  בד עב תא אי ואן. וא ינא אן אי ים. ואמח מוארי ים גאא עי ד ש  ואן רא ינא ין אי נ לא ין, אי יני ואן דאי ינא אי דאא

א מד לא עד רוא מנ בד עב תא אי ין וא יד פא ח כא תא אי ין דאא יד ש א כוא. קח ים וא מי ד חתא נש ים וא בי ד תא כא א ני ל דאד עח . וא אדמחר'
א באד י אח באי ה, רי ד לא מי א דאא ירד רי א הואא באא אי דאד דאח א, וח נד וחא וח רח א וא נד ילא אי ד ש  א דאא נד מד חב רח יךא  רי באא
אהדנני מיילני . בא

הא אמחר הואדד י יא באי ה,  רי רואעד ן תאא רוד כא יב זי תי ן, כאא ינד דאנ בא ן עח רוד ד כא א, זי עואתד א וארא באד א לי ונד ואא כח ,לא
א תאד תח לא ן  רוד ד כא זי ין  דאי בא עח ל  אנ רד שרא אמדה, יי א. בא דד בד עוד הואא, באא הח כאא ה  ד לא מי ר  עח תאא יי דאא ין  גי באא

א ד ילא ענ א לא ונד וא ר.גאח זד עד לא י אש באי ר רי מח יב , אד תי ידא )תהלים פא(כאא סא ח כא תא אי דאא נוא  גאנ ם חח יוד ה לא סש ש כא באח
א רד יהב יהא סי א. באנ יד סא ח כא תא יךא אי הנ א. וא ד לא א, אש יבד א עי ימד יאא ד קח ח יר, כא הי א נד א לד ש ד מאא ש י ין, וא דנ כאא

א יד סא ח כא תא א אי רד יהב יר, סי הי א נד לד א. וא ל דאד עח יר, וא הי א נד א לד ש ד מא א ש י יבד י עי נ מא קאח ן, מי נ כא ש ל ש  ד כא
א ירד הי א נא לד א וא יד סאא ח כא תא אי א דאא רד יהב נוא. סי גאנ ם חח יוד ה לא סש ש כא א באח ל דאד עח א, א''באאהנ, וא יד סא ח כא תא אי דאא

א רד יהב יר. סי הי ה נד מד א. ואבא תאד יאואבא תי א באא ד דלא א, כא רד פד וד ל ש  קד יב, ואבא תאי כא י )תהלים פט(, דאי רנ ש א אח
יד יא ין  דנ כאא ה  רואעד תא י  ענ דא יוד ם  עד נכואן' הד לא הח יא יךד  נש ד פא ר  אוד י.באא זנ חב א  א, תאד מד יוד אי  הח באא

א רד יהב סי יא  יד סאא ח כא תא ש , אי חדדש לח ר  וד שר עד באש ד  עח יר  הי נד א  לד הוא, וא לאא ע כא ין  יבי יא ח תא ל  אנ רד שרא יי דאא
א תד לנימד א ש א ד תא יאואבא תי הא, באא ת לד רח הב נד ת וא אבח ד ה תא אד ד לא א עי ימד אי ירוא. וא הי א נא מד אי יוד הח וא

א לד טא א נח ימד אי א, דאא ד כדלא ידוא באא ח חנ כח תאא ש א אי יב. וא תי א כאא ל דאד עח ים הואא, וא וארי פא כאי ם הח יודם. יוד
יהא י לנ ענ באד ואר מי פא ים, כאי וארי פא כאי ם הח אן יוד ד. מח חח ין באא רי הד ין נד רי הוד י נא רנ תא ין דאי גי א באא ד לא .אש
ה אד ד לא א עי ינד ואצי ה, בא אד ד תא ח א תא ינד בואצי יר לא הי יר. נד הי ה נד אד ד לא א עי רד הוד נאא א מי מד אי יוד הח .ואבא

יב תי נוא כאא גאנ ם חח יוד ה לא סש ש כא ךא באח ד ין כא גי א ואבא ש ד מא ש י א דאא רד הוד נאא א מי לד יהא.וא לחח לנ ד א ש  באד י אח באי רי
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ן עוד מא י ש י באי רח ר, לא מח א, אד יש ד דאי א קח ד כא לא מח ל באא אנ רד שרא ת יי סש נש כא א דאי ואואגד י זי תח ימד יהא. אנ לחח לנ ד ,ש 
ה )בראשית כ( ד ש א אי י לא י לי הי תאא י וח מאי ת אי ךא לדא בח יא אח י הי בי ת אד י בח תי חוד ה אב נד מא ם אד גח .וא

א באד י אח באי יש  רי גי רא תא יהא, אי לנ ים קח רי ר, אד מח אד ה וא כד א, באד יש ד דאי א קח ינד ואצי י בא באי י רי באי ,וחוי, רי
יהא נאנ ואק מי פא ד תאי ח כא א  מד לא עד וי לא ן, וח הוד נאא מי חק  לא ד תא סא ד תאי ח כא א  מד לא עד באא ן  יהוד דאי א  רד דד לא וי  וח

ךא נד ין מי מי תא רואן יח אב ח תא ש א יי א. וא באד י אח באי רי יא לא יאד י חי באי ר לניהא רי מח ךא, אד לד בא קר לחח לד ד ש  אי דאא .הח
ר מח אד אי קד א.מח יתד ני רוד טא מח א באא ד כא לא מח א דאא ואואגד או זי אי לד ר ודאח מח א, אד רד הב נח א דאא נד מא זי א באא ד לא אש

ה אד ד לא א עי באד אח יהא, מנ נאנ א מי רד הב נח תא ד אי כח א, וא לד טא א נח באד י אח באנ א מי הד דאא ש   קדדש הא  ן לד ינד רנ קד
אי א. הח דד חב ח י כא וגנ ואא דאח זא ין מי דנ י, ואכא רנ קא אי ש   א קדדש ד כא לא מח ין דאא גי יב, באא תאי כא ב (,דאי קדדשש  )ירמיה 

יד יא ל לח אנ רד שרא , יי ש ' י קדדש רנ קא אי ר דאא תח אב יל מנ טי נד ךא לדא. דאא יא אח י הי בי ת אד י בח תי חוד ין אב דנ כאא
י מי ת אי א, בח דאד א  מד א ש א באד אח י  באנ א מי הד א, דאא ימאד י אי באנ לדא מי י, וא לי י  הי תאא וח א  דאד ל  עח וא

ה ד ש א אי א, לא דד חב ח כא א  וגד ואא דאח זא אי א, לא א דאד נד מא זי א, באא רד חר א אד נד מא זי א באא לד א, וא לד טא נח א דאא נד מא זי באא
א באד י אח באנ א, מי ימאד י אי באנ לדא מי טא נח א דאא נד מא זי א באא לד ח. וא כח ים אוד וארי פא כאי ם הח יוד יש , וא מי ש א תח דאא

סואר ה אד ד טא מאי ח, הח כח תאא ש א א לדא אי ואואגד זי ין דאא גי א, באא לד טא א נח ד ימא י אי באנ א מי הד י, דאא באנ לדא מי וא
א באד יא. אח יאד י חי באי ר רי מח יהא, אד ואי גח י באא ארנ ן ש ד עוד מא י ש י באי רח א דאא רד ה דאד אד ד כא אי זח דאח ין, וח אי ד כא זח

א מד ל יוד ד כא יהא  נ מא ין קח ימי יא קח ואן דאא ינא א. אי באד י אח באי ר רי מח ם, אד דד א אד רד בא ה ני נד ד ש א הח רדאש   ,באא
יהא ארנ י מד נ מא א קח ינד די ים באא אי קד ב , וא תד דא וא אתייאואבאתא יךא הואא, בא רי א באא ש ד יל לניהא קואדא באי קח .וא

יהא ר לנ מח ם, אד דד ין, אד רי י דאד רנ דד לא ךא  יי נד בא א לי נד ימד א סי הנ תאא תאא  נא ין, אח ימי יא א קח מד אי יוד הח באא
אדיינדא ן, בא ל לוד באנ קח א אב נד תואבואן אב י יא אי א, וא ינד די יא דאא יד סא וארא כא יקואם מי אנ ל, וא ים עח יאנ קח תא אש וא

י מנ חב רח יא דאא יד סא וארא יהוא, כא יא לח ם עד חנ רח אב ר. וח מח ד אד וי דד יד )תהלים קטז(, וא ע יא מח ש א י יי י כאי תאי בא הח 'אד
י נואנד חב ח י תא לי ת קוד יב. אש תי א כאא ל דאד עח קל(, וא א )תהלים  רנ ואד ן תאי עח מח ה לא יחד לי סאא הח ךד  מאא י עי .כאי

ר )תהלים לו(, ואכאתייב ה אוד אש רא ךד ני רא אוד ים באא יאי ר חח קוד ךד מא מאא י עי . כאי
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BIRCAT

Avant, il sera bon de réciter ce qui suit :
יה, י ת, ינת כי יךת הו,א ו,שכת רי א בת שכא דת חו,ד קד ם יי י שכ ימו,, לת חי ילו, ו,רת חי דת ילו,, ב,י חי ימו, ו,דת חי ם, ו,רת י א שכ דא חד יח לת

ת יו, ת הי"אות א"ד אות ת וא אות ת הי"א ב,ת אות ל"ו ות אי רא שרת ל יי א ם כ, י שכ ים ב,ת לי א שכת חו,דא יי יה, א ב,ת הינ,
ן זות א מ, הח ת  ח כ, רת ב,י ךת  רי בא לת א  תא ית רח אות ד,ת ה  שרי עד ת  וח צת מי י,ים  קח לת ים  אי ב,א נו,  חת נח ה, אד רא ות ת, ב,ח תו,ב  א כ, ח :כ,

א ת, עת בא שרא ות א  ת, לת כח אא ת ה, ות את א  ת, כת רח יךא' ו,בי לתהת ךת, [אל לא ן  תח ר נא ת שכ ה אד תבא ט, ץ הח רת אא ל הא ] עח ן: ק,י תח לת
ן יות לת ם עת קות מא ה זות ב,ת וא צת ש מי תרת יךא ה, שכ נת פא ת ל, ן מי צות י רא יהי יתה' וי הת ת,י ת ינו, שכ תי בות י אד אלתהי ינו, וי לתהי אל

ר ת שכ ית אד ישכי לי ה שכת כא רא ה ו,בת י,א ני ה שכת כא רא ה ו,בת נא ות אשכ ה רי כא רא יךא ב,ת נת פא ה לת צו,יא לתת ו,רת ב,ת קד ה ו,מת ו,בא שכ חד
ן זות א מ, הח ל  עח ה  ת,א עח ךת  רי בא יכתלתת, נת וי תחח  כ, נו,  לא ן  ת ת, תי י,ו,עח, ות סי ות זתר  עי ין, ות בי נו,קת ין  י,י מח ת  לות עד הח לת

ל חי רא ל ות אי רא שרת יי ין לת חי ות מ, ה הח עא ב,א רת יךת אד שכי מת הח יךא, ו,לת נת פא ה לת צו,יא לתת ו,רת ב,ת קד ה ו,מת ו,בא שכ יתה חד הת ם ת,י גח ות
ה א ת, עח ךת  רי בא ר נת ת שכ ית אד יעי בי ה רת כא רא יכתלתת, ב,ת תח וי כ, נו,  ן לא ת ת, תי י,ו,עח, ות סי זתר ות עי ין, ות י,י ת מח לות עד הח לת

ל חי רא ות ל  אי רא שרת יי לת ין  חי מות ה  עא ב,א רת אד יךת  שכי מת הח ו,לת ין  בי ל, נו,קת כא ב,ת נו,  נת ו,ח כי ילו,  אי כ,ת יךא  נת פא לת לתה  עד יח ות

ן זות א מ, ל הח ת שכ לו,  אי ת  כות רא ב,ת ע  ב,ח רת אח ב,ת ן  ו,י כח לת ת  או,יות רת ת הא נות ו,א ח כ, ינו, .הח לתהי אל י  דתנא אד ם  עח י נות יהי וי
ליינו, ליינו,, עא ה עא נא נת ות ינו, כ, די ה יא שרי עד הו,, ו,מח ני נת ות ינו, כ, די ה יא שרי עד :ו,מח

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

ח  צחח נ  מנ ירל  ר שכי מות זת ינתת מי גי נת נו,:  ב,י כי רת יבא וי נו,  נ,י חא ים ית לתהי יו. אל נא א ר פ, אי יא
ה לא סת נו,  א ת, ךא: אי ת כ, רת ד,ח ץ  רת אא ב,א ת  עח דח ךא. לא תת ו,עא שכ ית ם  יי ות ג, ל  כא דו,ךא: ב,ת יות

ים לתהי אל ים  מ,י אם. עח ל, ד כ, ים  מ,י עח דו,ךא  י: יות כ,י ים  מ,י אד לת נו,  נ,ת ירח וי חו,  מת שרת יי
ר ישכ ים מי מ,י תט עח פ, שכת לאה. תי ם סת חי נת ח ץ ת, רת אא ים ב,א מ,י אד ים: ו,לת מ,י עח דו,ךא  יות

ים לתהי אם. אל ל, ד ים כ, מ,י עח דו,ךא  ה,: יות בו,לא ה ית נא תת ץ נא רת ים. את לתהי אל נו,  כי רת בא ית
ינו, לתהי ים: אל לתהי נו, אל כי רת בא ץ. ית רת י אא סי פת ל אח א תות כ, או, אות ירת יי  :ות

ה כה רנ בה לאב כא ה ב,ת התוא ת ית ת- את י. עי פי תות ב,ת א ל, הי יד ת,ת מי א תל: ת, כ, ר הח בא ף ד,א סות
ר. נישכתמאע מות יו שכת תא ות צת ת מי את א ות רא ים ית לתהי אל ת הא ם, את דא אא ל הא תא י זתה כ, :כ,י

י י ר פ, ב,ת דח ה ית התוא חת ית ל, הי ד. ת,ת עת לאם וא עות ות לת שכ דת ם קא י ר שכ שרא ל ב,א א כ, ךת  רי יבא :וי
ה, יא לו, לת לאם הח ד עות עח ות ה  א ת, עח מי ה,  יא ךת  רי בא נת נו,  חת נח אד י: וח לח אי ר  ב,י דח ית זתה, וח

ה התוא י ית ני פת ר לי ת שכ ן אד חא לת ד שכ,  :הח
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Si trois hommes ou plus ont mangé ensemble, ils procéderont au
Zimoun. L'honneur de dire le Zimoun revient en général au chef de
famille.

Le  chef  de
famille 

א ישכא ד,י ה קח אא א ל, א עי א כ, לת מח יךת לת רי בת ני ן ות ב לא הח

Les assistants שכאמחיים

Le  chef  de
famille

א ישכא ד,י קח ה  אא א ל, עי א  א כ, לת מח ו,ת  שכ רת י, ב,י רח מות ו,ת  שכ רת ו,בי
ך  רי בא נת ם  כת ו,תת שכ רת ו,בי י  תח ות ב, רח שכתאאכחלתנו,) אללתהיינו,1(ות

לות ת שכ, מי

Les assistants ארו,ךת ( ינו,1ב, יי טו,בות חא לות ו,בת ת שכ, נו, מי לת כח אא ת ינו,) שכ לתהי אל

Le  chef  de
famille

ארו,ךת ינו,1 (ב, לתהי ינו,)  אל יי טו,בות חא לות ו,בת ת שכ, נו, מי לת כח אא ת שכ

1 S'il y a 10 hommes ou plus on rajoute ינו, לתהי אל

ךנ רוח ה ה בח ת,א ה אח התוא ם, יאהדונהי ית לא עות לתךת הא ינו, מת לתהי ל, אל אי הא
ח וח רת ד ב,ת סת חת ן ב,ת חי טו,בות ב,ת ות ב,ת ל, ד לאם כ, עות ת הא את נו, ות תא ן אות ז,א הח

ים ב,י רח ים  מי חד רח ן. ו,בת רנתתי שרא ב,א ל  כא לת ם  לתחת ם.   לא עות לת י  כ,י
ות ד, סת ר: חח סח חת ל ית אח נו, ות ר לא סח יד לתא חא מי א ל ת, דות ג,א טו,בות הח ו,בת

ד עת ם וא לא עות יד לת מי א ן ת, זות נו, מא ס. לא ני רת פח ן ו,מת ל זא י הו,א אי כ,י
תל כ, תל, לח כ, לח רו,ךת  עא נות  חא לת ד שכ ל, ות כתא ן לת זות ה ו,מא יא חת ין מי קי תת הי ות

א רא ר ב,א ת שכ יו אד תא י,ות רי יו, ב,ת דא סא ב חד רות יו ו,בת מא חד רח מו,ר, בת אא א .כ,
ךא דת ת יא חח את תי ות ן. פ, צות י רא ל חח כתא יעח לת ב,י שרת ה: ו,מח ת,א רו,ךת אח ב,א

ה התוא תל, יאהדונהי ית כ, ת הח ן את ז,א : הח
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ה דה ךא נוד ל,ת ה  התוא איאהדונהי ית ת, לת חח נת הי ת שכ ל  עח ינו,  לתהי אל  
ה רא תות ית ות רי ה ב,ת בא חא ה ו,רת בא ה טות ד,א מת ץ חת רת את ינו,  תי בות אד לח

ן זות ים ו,מא י,י ם. חח יי רח צת ץ מי רת את נו, מי אתא צי הות ת ל שכ נו,, עח יתא די ו,פת
ים די בא ית עד ב,י נו,, מי רי שרא בת א ב,י ת, מת תח חא ת ךא שכ יתת רי ל ב,ת עח ל, ות עח ות

נו, א ת, דת ח מ, ל,י ת ךא שכ תת רא ות נו,, ת, א ת, עת דח הות ת ךת שכ נא צות י רת ק,י ל חד עח ל. ות עח ות
נו, תא ס אות ני רת פח ן ו,מת ה זא ת,א אח ת ן שכ זות ים ו,מא י,י  :חח

ל ע  תל ונ כ, הח ה  התוא יאהדונהי ית
ךת לא ים  די מות נו,  חת נח אד ינו,  לתהי אל  

ת,א עת בא שרא א ות ת, לת כח אא מו,ר ות אא א ךת כ, מא ת שכת ים את כי רת בא א. ו,מת ת, כת רח ו,בי
ל יךא עח לתהת ה אל התוא ת ית ךת-את ן לא תח ר נא ת שכ ה אד בא ות ט, ץ הח רת אא :הא

ה  ת,א רו,ךת אח הב,א התוא ן, יאהדונהי ית זות א מ, ל הח עח ץ ות רת אא ל הא :עח

ם חח ה ר  התוא .יאהדונהי ית ךת א מ, ל עח אי רא שרת ל יי עח ות ינו,  לי ינו, עא לתהי אל  
ל עח ךת ות דא בות ן כ,ת ח כ, שכת ן מי י,ות ר צי ל הח עח . ות ךת ירא ם עי יי לח א רו,שכ ל ית עח ות
ל דות ג,א ת הח יי ב,ח ל הח עח . ות ךת ירא בי ל ד,ת עח . ות ךת נא עות ל מת עח . ות ךת לא יכא הי
נו,. זו,ני נו,  עי רת ינו,  בי אא יו.  לא עא ךא  מת שכי א  רא קת נ,י ת שכ שכ  דות ק,א הח ות
ל א כ, מי ה  רא הי מת נו,  לא ח  וח רת הח נו,  יחי וי רת הח לינו,.  כ,ת לת ח כ, נו,  סי נת רת ח פ,

נו,  יכי רי צת ח ל ת, א אח נא ינו,. ות תי רות הצא התוא ייאהדונהי ית ידי ינו, לי לתהי  אל
ךא דת יא לת א  א ל, ם. את תא אא וא לת י הח ידי לתא לי ות ם.  דא וא ר  שרא ת ב,א נות ת,ת מח
ן צות רא י  הי ית ה.  תו,חא ת פ, הח ות ה  ירא שכי עד הא ה.  בא חא רת הא ות ה  ליאא מ,ת הח
א. ב,א לאם הח עות לים לת א כ, ני לתא  ות ז,תה.  הח לאם  עות ב,א שכ  בות ני תא  ל, ת שכ
ה, מא קות מת לי ה  נ,א ירת זי חד ח ת, ךת  יחא שכי מת ד  וי ד,א ית  ב,י כו,ת  לת ו,מח

ינו,: מי יא ה בת רא הי מת  ב,י
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ינוח לדהח האל את יירא ות יעח  ג,י יח בתא ות יא לתה ות עד יח ינו,  תי בות י אד אלתהי וי  
ינו, תי בות ן אד רות כת זי נו, ות ני רות כת ר זי כי ז,א יי ד ות קי א פ, יי ע ות מח א שכ, יי ה ות צת רא יי .ות

ירת ם עי יי לח א רו,שכ ן ית רות כת ד,ת. ךתזי בת ד עח וי ן ד,א ב,ת יחח  שכי ן מא רות כת זי .ךתות
ה בא טות ה לת ליטא פת יךא לי נת פא ל לת אי רא שרת ית יי ךא ב,י מ,ת ל עח א ן כ, רות כת זי .ות

ים מי חד רח ו,לת ד  סת חת לת ן  חי ם. לת לות שכא ו,לת ים  בי ים טות י,י חח ם. לת יות ב,ת
ז,תה ן הח רות א כ, ז,י ם, הח יות ב ב,ת ז,תה טות שכ הח א קתדת רא קת ות. מי ם ב, חי רח לת

נו, יעי שכי הות ו,לת ינו,  לי ה. עא בא טות לת ות  ב, ינו,  לתהי ה אל התוא ית נו,  רי כת .זא
ה כא רא בת לי ות  ב, נו,  די קת ים. ו,פא בי טות ים  י,י חח לת ות  ב, נו,  יעי שכי הות .ות

ים מי חד רח ות ה  ו,עא שכ ית ר  בח דת ם. ב,י חי רח ות ל  מות חד וח נו,  נ,י חא ות חו,ס 
ינו, לי ינו,. עא יני לתיךא עי י אי כ,י נו,  יעי שכי הות ו,ן. ות נ, לתךת חח ל מת י אי כ,י

ה ת,א חו,ם אא רח : ות

ה נה בנ תב ינו,ונ מי יא בת ה  רא הי מת ב,י ךת  ירא עי ם  יי לח א רו,שכ ית  :
ה  ת,א רו,ךת אח הב,א התוא ם, יאהדונהי  ית יי לא א רו,שכ ה ית ני ות ן. ב, מי      אא
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Le Chabbat, on rajoute:
י יעי בי ת שכ, ם הח ת יות וח צת מי יךא ו,בת תת ות צת מי ינו, ב,ת לתהי ה אל התוא נו, ית יצי לי חד הח ה ות צי .רת
יךא נת פא ת ל, שכ הו,א מי דות קא ל ות דות ם ג,א י יות ז,תה כ,י שכ הח דות ק,א הח ל ות דות ג,א ת הח ב,א ח שכ, .הח

ךא נת צות י רת ק,י ת חד וח צת מי ות כ,ת ג ב, נ,י עח תת ני ות ות נו,חח ב, נא ות ות תת ב, ב, שכת י. ני הי ל ת,ת אח ות
נו, תי נו,חא מת ם  יות ב,ת ן  גות יא ות ה  רא ה. צא רא הי מת ב,י ן  י,ות צי ת  מח חא נת ב,ת נו,  אי רת הח ות

ינו, מי יא ינו,. בת תי שכא ות נו,  לת כח אא ת ם שכ גח הד ת וח מות חא ת נ, ל הח עח ה הו,א ב,ח א ת, י אח כ,י
נו,חא חת כח לתא שכא שכ  דות ק,א הח ל ות דות ג,א הח ךא  יתת ן ב,י ב,ח ח. רת צח נת לא נו,  חי א כ, שכת ל ת,י אח

ה א ת, שכ אא דות קא ל ות דות לתךת ג,א ל מת י אי ד כ,י עח נו, לא חי נא זת ל ת,י אח :ות
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ךנ רוח ה ה בח ת,א ה אח התוא ם, יאהדונהי ית לא עות לתךת הא ינו, מת לתהי ד, אל עח לא
נו, ירי ד,י נו, אח י כ, לת ינו, מח בי ל אא אי נו,. הא אי רת ות לינו,. ב, אד ות נו,. ג, י שכ דות .קת

שכ  דות עדקת ל. בקתיח אי רא שרת יי ה  עי רות נו,  עי ב. רות ות ט, הח לתךת  ת מ, הח
יב  טי י מ, הח תלחות נו,. לכ, יב לא טי ם הו,א הי יות ם וא ל יות כא ב,ת ת הו,א. שכ
נו, יב לא טי נו,. מי יב לא יטי נו,. הו,א יי לא מא לינו,. הו,א גת מת .הו,א גות

ל כא ה ות לא צ,א הח ח ות וח רי ים ות מי חד רח ד ות סת חת ן וא ד חי עח לינו, לא מת גת הו,א יי
ב :טות

ן מא חד רח דות הו,א הא בות א כת י ס, ל כ,י ח עח ב,ח ח ת, שכת :יי
ח ב,ח ח ת, שכת ן הו,א יי מא חד רח ץ הא רת אא ם ו,בא יי מח א שכ, : ב,ח

ר דות נו, לת ח ב,א ב,ח ח ת, שכת ן הו,א יי מא חד רח ים הא רי ות : ד,
ים רי ות יא מ, עח ן לת רת ן הו,א קת מא חד רח : הא

ן הו,א מא חד רח ים הא חי צא ח נת צח נת נו, לא ר ב,א אח א פ, תת : יי
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Si on se rend compte, après avoir mentionné la berakha de ם יי לא א רו,שכ ה ית ני ות  que ,ב,
l'on a oublié de dire רתציה ou  בתא יא לתה ות עד  on dira ce qui suit. Mais si on a déjà ,יח
commencé à prononcer ne serait-ce que le premier mot de la quatrième 
berakha (ד  le Chabat on recommencera depuis le début, excepté pour ,(לאעח
Séoudat Chlichi (le troisième repas de Chabat).

-Le Chabbat, si on a oublié de dire רתציה , on dira ce qui suit :
ה  ת,א רו,ךת אח הב,א התוא ם, ית לא עות לתךת הא ינו, מת לתהי ת, אל אות ה לת בא הד אח ל ב,ת אי רא שרת ות יי מ, עח ה לת נו,חא מת ת לי תות ב,א ח ן שכ תח ר נ,א ת שכ אד

ה , ותליבתריית ת,א רו,ךת אח הב,א התוא ת ית ב,א ח שכ, שכ הח ד,י קח .מת

-Le Yom Tov, si on a oublié de dire בתא יא לתה ות עד : on dira ce qui suit ,יח
ה  ת,א רו,ךת אח הב,א התוא ם, ית לא עות לתךת הא ינו, מת לתהי ה, אל חא מת שרי ן ו,לת ות שר שרא ל לת אי רא שרת ות יי מ, עח ים לת בי ים טות מי ן יא תח ר נא ת שכ ,אד

ם  ת יות ןאת רות א כ, ז,י ם , החז,תההח יות ב ב,ת ז,תה טות שכ הח א קתדת רא קת ה  .מי ת,א רו,ךת אח הב,א התוא ים ית נ,י מח ז,ת הח ל ות אי רא שרת שכ יי ד,י קח : מת

-Le Yom Tov qui tombe Chabbat, si on a oublié de dire רתציה et בתא יא לתה ות עד  on dira ,יח
ce qui suit :

ה  ת,א רו,ךת אח הב,א התוא ם, ית לא עות לתךת הא ינו, מת לתהי ת, אל אות ה לת בא הד אח ל ב,ת אי רא שרת ות יי מ, עח ה לת נו,חא מת ת לי תות ב,א ח ן שכ תח נ,א ת שכ
ה חא מת שרי ן ו,לת ות שר שרא ים לת בי ים טות מי יא ית ות רי בת לי ןאתת יותם , ות רות א כ, ז,י ם , החז,תההח יות ז,תה טותב ב,ת שכ הח א קתדת רא קת רו,ךת .מי ב,א

ה  ת,א ים יתהתואהאח נ,י מח ז,ת הח ל ות אי רא שרת שכ יי ד,י קח :מת
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נו, סי נת רת פח ן הו,א ית מא חד רח לתא הא ר ות י ת, הת ז,ו,י ב,ת בי לתא בת ד ות בות כא ב,ת
לתא ת ות חח נח ו,ר ב,ת ס, אי ר בת עח צא : בת

ינו, יני ם ב,י לות ן שכא י ת, ן הו,א יי מא חד רח : הא
הו,א ן  מא חד רח ל הא כא ב,ת ה  חא לא צת הח ות ה  חא וא רת ה  כא רא ב,ת לחח  שכת -יי
ינו, די ה יא שרי עד ינו,: מח כי רא ת ד,ת יחח את לי צת ן הו,א יח מא חד רח : הא

ל ר עות ות ב, שכת ן הו,א יי מא חד רח נו, הא ארי ו,א ל צח עח ה מי רא הי לו,ת מת : ג,א
ה רא הי נו, מת יכי לי ן הו,א יות מא חד רח י,ו,ת  הא מי מת נו,לתקות צי רת : אח

ה לימא ה שכת פו,אא רת נו,  אי א פ, רת ן הו,א יי מא חד רח שכ הא פת נ,ת ת הח פו,אח רת
ו,ף ג, הח ת  פו,אח נו,: ו,רת לא ח  ת,ח פת יי הו,א  ן  מא חד רח דות הא יא ת  את

ה בא חא רת : הא
ד חא את ות ד  חא את ל  א כ, ךת  רי בא ית הו,א  ן  מא חד רח מות הא שכת ב,י ו,  נ, ת מ, מי

ינו, תי בות כו, אד רת ב,א תת נ,י ת מות שכ ל כ,ת דות ג,א עד הח יח ק ות חא צת ם יי הא רא בת בקתאח
תב,ח תמי לכ, ת לכ, נו,. לכ, תא ךת אות רי בא ן ית י ה כ, לימא ה שכת כא רא ד ב,ת חח .יח

ן  צות י רא הי ן ית כי רנתותות ןאמח מי :  אא
ן מא חד רח מות הא לות ת שכת ח כ, ינו, סד לי שר עא רות פת :  הו,א יי

Le Chabat,  on  rajoute ן מא חד רח י הו,א הא י,י חח ה לת נו,חא ו,מת ת  ב,א ח שכ לות  ד כ, ת ם שכ יות ילינו,  חי נת יח
ים  מי לא עות :הא

ה בא טות לת ז,תאת  הח ה  נא א שכ, הח ת  את ינו,  לי עא שכ  ד,י יחח הו,א  ן  מא חד רח הא
ה. כא רא בת לי  ות

יתה הת תי ות נו,  ב,י לי ב,ת תות  בא הד אח ות תות  רא ות ת, ע  ח ט, יי הו,א  ן  מא חד רח הא
ינו, שרי עד ל-מח כא יו,  הת יי א. ות טא חל י נת ת,י לת בי לת ינו,  ני א ל פ, עח תות  אא רת יי
ם:                       יי מא שכא ם  י שכ לת

 

107

http://www.ovdhm.com


ן מה חב ר  יחח הה שכי מ,א הח ת  ימות לי נו,  בי רת יקא וי נו,  י כ, יזח וי ינו,  י,י חח ית הו,א 
א ב,א הח לאם  עות הא י  י,י חח ו,לת שכ  ד,א קת מ,י הח ית  ב,י ן  יח נת בי ל. ו,לת ות ד, גת מי

ות כ, לת ת מח ו,עות שכ ד. ית עות עח רת זח ד ו,לת וי דא יחות לת שכי מת ד לי סת ה חת עתשרת -ות
לאם בו,: עות עי רא ו, ות שכ ים רא ירי פי י . כ,ת י שכ דתרת הות התוא  לתאיאהדונהי ית

ב ל טות כתא רו,  סת חת י: יח יתי אי רא לתא  ות י  ת,י נת קח זא ם  ג,ח י  יתי יי הא ר  עח נח
ב זא על יק נת ד,י ם. צח חת שכ לא ק,ת בח עות מת רת זח ה: ות ות לת ן ו,מח ני ם חות י,ות ל הח א .כ,

ה כא רא בת לי עות  רת זח ה: ות עא בת שרא לת יתה  הת יי נו,  לת כח אא ת שכ, ה  ה. מח ו,מח
ה פו,אא רת יתה לי הת יי ינו,  תי א שכ, ת ה. שכ, כא רא בת יתה לי הת יי נו,  רת תח הות ת ה שכ, ו,מח

ר  בח דת כ,י ירו,  תי י,ות וח לו,  י,תאכת וח ם  יהת ני פת לי ן  י ת, י,י וח יב  תי כת די הכ,ת התוא ית
ם לח: יאהדונהי ת ת, ים אח רו,כי הב,ת התוא ץ.  יאהדונהי ית רת אא ם וא יי מח ה שכא שרי :עות

ח ב,ח טח בת יי ר  ת שכ ר אד בת ג,ת הח רו,ךת  הב,א התוא ה .  יאהדונהי ית יא הא הות התוא ית
חותיאהדונהי טא בת מי ה:   התוא ןיאהדונהי ית י ת, יי ות  מ, עח עתז לת ה.   התוא יאהדונהי ית

ם לות א שכ, בח ות  מ, ת עח את ךת  רי בא יו הו,א: ית מא רות מת ם ב,י לות ה שכא שרת עות
ל אי רא שרת יי ות  מ, עח ל  א כ, ל  עח ות ינו,  לי עא ם  לות שכא ה  שרת עד יח יו  מא חד רח בת

ן מי רו, אא מת אי : ות

108

L'invité ajoute la bénédiction suivante pour honorer son hôte :
ל תא כ, ות  ר ב, ד,י יסח וי יו  לא עא נו,  לת כח אא ת ז,תה שכ ן הח חא לת ד שכ, ת הח את ךת  רי בא ית ן הו,א  מא חד רח הא

ינו, בי אא ם  הא רא בת אח ל  ת שכ נות  חא לת ד שכ כ,ת יתה  הת יי ות ם  לא י עות י נ, דח עד ו,, מח נ, ת מ, ב מי עי רא ל  א כ,
לית ה, אכח ת ת, שכת יי ו,  נ, ת מ, מי א  מי צא ל  כא ד. ות עח לא טו,ב  ל  א כ, ו,  נ, ת מ, מי ר  סח חת ית ל  אח ות

ים מי לא י עות מי לת עות ל: ו,לת עח ו,בח ז,תה  ת הח יי ב,ח ל הח עח ת ב,ח את ךת  רי בא ית ן הו,א  מא חד רח הא
ז,תאת הח ה  ד,א עד ס,ת לות. הח ר  ת שכ אד ל  כא ות ות  ת, שכת אי ות יו  נא ו,בא יו,. הו,א  חת י,י ת שכ ים  ני בא .ב,ת

ו, ב, רת י,י ת ים שכ סי כא נת ה. ו,בי צת רת יו ת,י דא יא ל  ו,פתעח ילות  ה חי התוא ית ךת  רי יו. ב,א סא כא נת יו,  הת יי ות
יר עי ים לא בי רות ים ו,קת חי לא צת ינו, מד סי כא ו,ם. ו,נת ינו, שכ ני פא לתא לת יו ות נא פא ק לת ק,י ד,ח זת ל יי אח ות

ן ות הו,ר עא רת הי א ות טת ר חי בח ה. ד,ת ת,א עח ד מי בות כא ר ות ת עשכ ים ב,ת מי י,א ל הח א חח כ, מי שרא שר ות שרא
ם לא ד עות עח א. ות ב,א ם הח לא עות לים לא א כ, לתא יי ז,תה ות ם הח לא עות ב,א שכ  בות ן. לתא יי י ן כ, מי אא
ן צות י רא הי : ית
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Si on a récité le Birkat Hamazone sur une coupe de vin,  celui qui a
récité le Zimoun dira :

: ם  י שכ א ו,בת א שר, ת את ו,עות שכ ס ית ות א: יאהדונהי יתהתואהכ, רא קת ן את נא רא י מא רי בת סח
ים י,י חח L'assistance répond : לת

ה  ת,א אח רו,ךת  הב,א התוא ם,  יאהדונהי ית לא עות הא ךת  לת מת ינו,  להי י, אל רי ת א פ, רי ות ב,
ן פת ג,ת :הח

Après avoir  bu un réviit  de vin,  il  récitera la  bénédiction de Mé-êïn
Chaloch.

MÉ-ÊÏN CHALOCH

109

http://www.ovdhm.com


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

ה ת,א רו,ךת אח ה ב,א התוא  ,אללתהיינו, מתלתךת העותלאם יאהדונהי ית
Sur les cinq fruits

ל  ץ עח עי להא ותעח
ץ תריי האעי  פ,

Sur le vin
ל  ל עח עח ן ות פת ג,ת הח

תריי החג,תפתן פ,

Sur la pâtisserie
ל  יאהעח חת מי  הח
ל  הותעח לא א כ, לת ח כ, הח

ל ה עח בא חא ה ו,רת בא ה טות ד,א מת ץ חת רת ל את עח ה ות דת א שר, ת הח נו,בח  ת,ת
יתא צי רא ת ינו, שכ תי בות אד א לח ת, לת חח נת הי כתל  ות ם לתאל חת ה, רח ו,בא ט, תעח מי ב, שרת לי ה, ות יא רת י פ,  מי

התוא  ינו, הית לי ינו, עא לתהי ךת , אל א מ, ל עח אי רא שרת ל יי עח ם ות יי לח א רו,שכ ל ית עח ךת  ות ירא ל עי עח ות
יר ם עי יי לח א רו,שכ ה ית ני ו,בת ךת  לא יכא ל הי עח ךת ות חא ב,ת זת ל מי עח ות ךת  דא בות ן כ,ת ח כ, שכת ן מי י,ות צי

ינו, מי יא ה בת רא הי מת שכ ב,י קתדת לינו,  הח עד הח ה, ות נא יא נת בי נו, ב,ת חי מת שרח ה, ות כא תות ךת  לת כת רת בא ו,נת
ה רא הר טא ה ו,בת שכא דד קת יהא ב,י לת  עא

ה צי ז,תה ו,רת ת הח ב,א שכח ם הח יות נו, ב,ת יצי לי חד הח Le Chabat, on rajoute: ות

הות  בא טות נו, לת רי כת םזא יות ז,תה, ב,ת ן הח רות א כ, ז,י ב הח יום טוב ז,תה. ב,ת שכ הח א קדת רא קת מי
ךא  ה ל,ת דת נות תל ות כ, יב לח טי ב ו,מי ה טות א ת, י אח הכ,י התוא ץיאהדונהי ית רת אא ל הא ינו, עח לתהי  אל

Sur les cinq fruits Sur le vin Sur la pâtisserie

ל  עח ות
ת , רות ת פ,  הח

ל עח  ות
ן פת ג,ת י הח רי ת  , פ,

ל  עח הות יא חת מי הח
לאה ,  א כ, לת ח כ, ל הח עח ות

Sur les cinq fruits produits 
en Erets Israël on dira

Sur le vin produit en 
Erets Israël on dira

Sur la pâtisserie dont la farine 
provient d'Erets Israël on dira

ל  עח יהאות תת רות ת פ, פת ,הח ג,ת י הח רי ת ל פ, עח ל  ,נאה,ות עח ה, , החמיחתיאתאה,ות תא לא א כ, לת ח כ, ל הח עח ות
ארו,ךת ה  ב, א ת, האח התוא ל האאארתץ יאהדונהי ית   עח

Sur les cinq fruits Sur le vin Sur la pâtisserie

ל עח ות
ת. רות ת פ,  הח

ל עח ות
ן. פת י ג,ת רי ת  פ,

ל עח ות
ה.  יא חת מי הח

Sur les cinq fruits produits 
en Erets Israël on dira

Sur le vin produit en 
Erets Israël on dira

Sur la pâtisserie dont la farine 
provient d'Erets Israël on dira

. יהא תת רות ת פ, ל הח עח ות פת ג,ת י הח רי ת ל פ, עח .ות נאה, ל  עח .ות החמיחתיאתאה,
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Si la fête tombe un jour de semaine, on commence ici :
ם יום בי םוב ם תם עת קע ם וםתת יכם י שי דת י חד י אשי רד וםבת ם  יכם די עד מוע וםבת ם  כם תת חע מת שממ  

ן רוע ד כם זמ ם לת כם יום לד הד ם ות יכם מי לת ע י שי חי בת ל זמ עע ם ות יכם ל עעלעתי רעת עע צעצת חד בםע
ם:  יכם לעהי ה אל הוד י ית נמ ם אד יכם לעהי י אל ני פת ן:למ נד רד י מד רמ בת        סע

ים יםמ חע  L'assistance répond:  לת

ה  תםד אע רוםךת  הבםד העוד ם,  יאהדונהי ית לד עוע הד ךת  לם מם ינום  להי י, אל רמ ת א פם רי וע בם
ן פם גםם :הע

Chacun  procède  ensuite  à  la  netilat  yadaïm  puis  au  motsi,  la
bénédiction sur le pain. Le Ben Ich 'Haï préconise de répéter aussi
lors du déjeuner des deux jours, le Sédère des « Yéhi Ratsone »,
encore une fois, chacun selon son rite et  ses affinités.
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Si la fête tombe un Chabbat, on commence ici :

תמְזזימוםר נחחוע י מת ל מי י עע נמ יצי בםמ רת א יע ם שי ת דםם אוע נת ר: בםמ סד חת י לעא אם ה רעעמ הוד ד ית ומ דד לת  
יא גי בםת ליךת  י אי ם כםמ : גםע מוע ן שית עע מע ק לת דם י צם לי גםת עת מע י בת נמ חי נת ב יע בי וע שי י ית שימ פת י: נע נמ לי הד נע ית
י: נמ מח חד נע ית ה  ד מם הי ךד  ם תם נת עע שית וםממ ךד  טת בת י שימ דמ ד מם ה עמ תםד י אע ע כםמ א רד ירד ת לעא אמ ום מד לת צע
ב טוע ךת  ה: אע יד וד י רת סמ וע י כם ן רעאשימ מם ם שים בע ד  תם נת ע שים י דםמ רד ד צערת גם ן נם חד לת ח י שי נע פד לת רעךת  עד ע תם

סם חם ים:וד ממ ךת יד אערם ה לת הוד ית ית בי י בםת תםמ בת ע שי י ות יםד י חע מי ל ית ד י כם פוםנמ דםת רת ד ימ

גאְזם ת עענם בםד ע שים לע אתד  רד קד י ות שימ דת ם קד יוע בםת יךד  צם פד ת חד וע שמ עד לםךד  גת ת רע בםד ע שים יב ממ שימ ד תם  
שי  דוע קת הלמ הוד זית ר: אד בד ר דםד בםי דע ךד ות צת פת א חם צוע מםת יךד ממ כם רד ת דםת וע שמ עד וע מי תם דת בםע כמ ד ות בםד כח  מת

קעב עד יע לעת  חד נע יךד  תםמ לת כע אד הע ות ץ  רם אד י  תי מת בםד ל  עע יךד  תםמ בת ע כם רת המ ות ה  הוד ית ל  עע ג  נםע עע תת תםמ

י  מ י פם יךד כםמ במ האד הוד ר:ית בםי   דםמ

רוב מי מ שמ יתוי רמ ם בםת דערעתד ת לת בםד ע שים ת הע ת אם וע שמ עד ת לע בםד ע שים ת הע ל אם אי רד שמת י ימ ני  בת
ה שמד ים עד ממ ת יד ם שי י י שי ם כםמ עעלד יא לת ת המ ל אוע אי רד שמת י ימ ני ין בםת י וםבי ינמ ם: בםי לד עוע

ה הוד ימית מע ד שים ת הע : אם שי פע נםד יםמ ת וע בע י שיד יעמ במ ת שים ם הע יםוע ץ וםבע רם אד ת הד אם ם ות
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