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Avant la lecture de la Méguila, il sera bon de réciter ce qui suit :
On ne lira pas les mentions entre parenthèses 

חודד ם יח ם שם חודדלש ם יח ם שם יהדלש ם תד ינש כח יךש הודא ודשםש רח א בדש שםא ילוד,  קודדש חח דש בדח
ימוד חח ילוד, ודרש חח ודדש ימוד  חח י, ודרש ם  ם שם א  דא חד יח ו"לש בדש ה"ה 

ים לח א שםש חודדא יח ל )יהוה( בדש אם רא שרש יח ל  א ם כד ם שם נוד, בדש חש נח ה אד נדם הח
לאה בדא קח י  רם בש דדח מח ה  שרם עד ת  וח צש מח ידםם  קח לש ים  אח ת, בדא רות קש לח

ר  שרא עא ה  עא בדא רש אח ר(בדש שרא עא ה  שםא מח ת) חד את ר  דא אד שם  חתדת לש
אה לד גח מדש ה, הח כא רא בש ם לח נא רות כש זח ינוד  תם ות בד רח נוד  לא נוד  קדש תדח ת שם מות  ,כדש

הד בדא ת  לודלות כדש הח ת  ות צש מדח הח ל  א כד ם  הד, עח א שם רש א שם ת  את ן  קדם תח לש
ן יות לש ם עת קות מא ת, בדש ות שר עד לח וש נוד  רם צש יות לש ת רודחח  חח נח ת  ות שר עד לח
נוד אם רש ות ן בד צות on   (, רש dira deux fois "...ם נתעח י  יהח ) וח ם"  י נתעח יהח וח

ינוד לם עא ינוד  לתהם אל י  דתנא ינוד, אד לם עא ה  ננא ות כד ינוד  דם יא ה  שרם עד ,ודמח
הוד נם נש ות ינוד כד דם ה יא שרם עד : ודמח

d'autres réciteront plutôt ce qui suit

חודד ם יח ם שם יהד לש ם תד ינש כח יךש הודא ודשםש רח א בדש שםא דש ילוד )י"יאהדונה( קד חח דש בדח

ימוד חח ילוד  )ה"יאההויה( ודרש חח ודדש ימוד  חח ם) ה"איההיוה( ודרש א שםם דא חד יח לש
ו) א"או(ה "י א"ע) (ן"זו( ה"בדש שפע  ומיחדם"י  בהם  המשפיע  )ס 

ים לח א שםש חודדא יח ל ) יהוה( בדש אם רא שרש ל יח א ם כד ם שם ים, בדש אח בדא נוד  חש נח ה אד נדם הח
לאה בדא קח י  רם בש דדח מח ה  שרם עד ת  וח צש מח ידםם  קח ר, לש שרא עא ה  עא בדא רש אח בדש ת  רות קש לח

ר( שרא עא ה  שםא מח אה) חד לד גח מדש הח ת  את ר  דא אד שם  חתדת ד, לש סות יא  הח ר  ת שם אד
א בדא אח כודת דש לש ת מח רח אא זדתה, הת ם הח ידות ה בדח אא צש יות ת וש םי לד גדח תש מדח ר. הח ת שם אד וש

ת  מות ם שם ה  לתשםא שםש ר  ח פד סש מח יא  יהו"יהו(הח יהו"ה  ד ,)ה"ה  סות ם  הם ת שם
ת עח דדח ה  ינא ה בדח מא כש חא דדש ין  ה מתחח לתשםא א, שםש בדא אח דדש ד  סות יש ד  ח הות צח נת ,דדש
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זדתה הח ם  ידות בדח כודת  לש ח מד בדח ם  י ח לד גדח תש מדח רודחח. הח ת  חח נח ת  ות שר עד לח י  דם כדש
נוד אם רש ות ן בד צות ת רש ות שר עד לח נוד וש רם צש יות ם, לש קות מא ה זות בדש וא צש שם מח ן שתרת קדם תח ודלש

ן יות לש ן, עת ודם כח ת לש יות אוד רש ת הא נות ודא ח כד ל הח כא נוד בדש נש ודח כח וד  לד אח יךא כדש נת פא לתה לש עד יח וש
ה זות וא צש מח .בדש

ן צות י רא יהח י וח דם ל יש עח ת ינוד שם תם בות י אד אלתהם ום ינוד  לתהם ה אל התוא יש יךא  נא פא ש לד מח
ר שרא ה עא עא בדא רש ם אח יות הודא  ת זדתה שם ם הח ידות אה הח לד גח מדש ת הח יאח רח ת קש וח צש מח

ר דא אד שם  חתדת א, לש בדא אח דש כודת  לש מח ת  רח אא הת ודי  לד גח בדש ךש  ם שח א מד יא, תדח הח ת שם
א בדא אח ד דש סות ידש ת הח רת טת ת, עד יח בדח ת הח רת קת ל עד חם רא ל, בדש א כד הד  ידתם בדא קח תש תח וש

ות לד ד ם כד ידות זדתה, הח ם הח ידות ת הח ות לד גדח תש הח ים לש יח אוד רש ת הא רות אות ל הא א כד וד  לד גדח תש יח .וש
יךא נא פא י לש בדח ן לח יות גש הת וש י  י פח רם מש ן אח צות רא לש יוד  הש י, יח לח אד גת וש י  ה צודרח התוא :יש

)   on dira deux fois "...ם י נתעח יהח ינוד " )וח לם עא ינוד  לתהם י אל דתנא ם אד י נתעח יהח ,וח
ינוד לם ה עא נא נש ות ינוד כד דם ה יא שרם עד הוד, ודמח נם נש ות ינוד כד דם ה יא שרם עד :ודמח

Avant de commencer la lecture de la Méguila,  le Baal Koré
récitera  les  bénédictions  suivantes.  Il  devra  penser  à
acquitter  l’assemblée,  et  l’assemblée devra aussi  penser à
être acquitté.

ה התוא ה יש א תד רודךש אח לאם, בדא עות לתךש הא ינוד מת י לתהם , אל
ו י תא ות צש מח נוד בדש א שם דדש ר קח ת שם אה, אד לד גח א מש רא קש ל מח נוד עח ודא צח : וש
ה התוא ה יש א תד רודךש אח לאם, בדא עות לתךש הא ינוד מת י לתהם , אל

זדתה ן הח מח זדש ם בדח הם ים הא מח ידא תםיינוד בדח בות אד ים לח סדח ה נח שרא עא ת : שם
Cette troisième bénédiction est récitée uniquement le soir de
Pourim. On aura l'intention à ce qu'elle s'applique également
aux  autres  Mitsvot  de  la  fête :  la  lecture  de  lendemain,
Matanot Laévionime, Michloa'h Manot et le Michté.

ה  התוא ה יש א תד רודךש אח לאם, בדא עות לתךש הא ינוד מת י לתהם , אל
זדתה ן הח זדמח נוד לח יעא גדח הח נוד וש מא ידש ינוד וקח י יא חל הת ת  :שם

- 5 -



CCHAPITREHAPITRE 1 1  

CCHAPITREHAPITRE 1 1    

 fut  à  l'époque
de A'hachvéroch,

le  A'hachvéroch  qui  ré-
gnait  de  Hodou  jusqu'à
Kouch,  sur  cent  vingt-
sept provinces. 2. A cette
époque,  alors  que  le  roi
A'hachvéroch siégeait sur
le  trône  royal,  qui  est  à
Chouchane la capitale. 3.
Dans  la  troisième  année
de son règne, il fit un fes-
tin  pour  tous  ses  mi-
nistres  et  ses  serviteurs,
l'armée  de  Perse  et  de
Médie, les nobles et tous
les  ministres  des  pro-
vinces à son service. 4. Il
exposa  la  richesse  glo-
rieuse de son royaume et
la splendide beauté de sa
majesté  durant  de  nom-
breux jours,  cent  quatre-
vingt jours. 5. Quand ces
jours  arrivèrent  à  leur
terme, le roi fit pour tout
le peuple présent à Chou-
chane,  du  grand  [noble]
jusqu'au  petit  [les
hommes du commun], un
festin de sept jours dans
les cours du jardin du pa-
lais royal. 6. Il y avait des
tentures  blanches,  vertes
et bleues, qui étaient at-

Ce הודא {א} שם  רות ום שםש חח י אד ימם י בדח הח יש וח
ד עח וש וד  התדד מם תלםךש  מד הח שם  רות ום שםש חח אד
ה אא ודמם ים  רח שרש עת וש ע  בח ת שם ודשם  כד

ה:  ינא דח ם {ב}מש הם הא ים  מח ידא בדח
ל עח שם  רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד הח ת  בת ת שם כדש
ן ח ודשם שם בדש ר  ת שם אד כודתות  לש מח א  ם סד כדח

ה:  ירא בדח שם {ג}הח לות א שם ת  נח שםש בדח
ל כא לש ה  ת תד שםש מח ה  שרא עא כות  לש מא לש
י דח ודמא ס  רח א פד יל  חם יו  דא בא עד וח יו  רא שרא
ת ינות דח מדש הח י  רם שרא וש ים  מח תדש רש ח פד הח

יו:  נא פא ר {ד}לש ת ת עתשם את אתתות  רש הח בדש
ר קא יש ת  את וש כודתות  לש מח ד  בות כדש
ים בדח רח ים  מח יא אתות  דודלד גדש ת  רת את פש תדח
ם: יות ת  אח ודמש ים  נח מות שםש

תה {ה} לד אם הא ים  מח ידא הח את  לות מש ודבח
ם עא הא ל  כא לש לתךש  ת מד הח ה  שרא עא
ה ירא בדח הח ן  ח ודשם שם בדש ים  אח צש מש נדח הח
ה ת תד שםש מח ן  טא קא ד  עח וש ל  דות גדא מח לש
ת נדח גדח ר  צח חד בדח ים  מח יא ת  עח בש שםח

 : לתךש ת מד הח ן  יתח ס {ו}בדח ח פד רש ח כד חודר 

- 6 -



CCHAPITREHAPITRE 1 1

tachées  par  des  cordes
de lin et de pourpre à des
piliers  d'argent  et  à  des
colonnes de marbre ; il  y
avait  des  divans  d'or  et
d'argent  sur  un  parterre
d'albâtre  et  de  marbre
blanc,  de  nacre  et  de
marbre  noir.  7.  Et  les
boissons étaient dans des
ustensiles  en or,  des  us-
tensiles  de  formes  di-
verses ;  le  vin  royal  cou-
lait  en  abondance,
comme  il  convenait  au
roi.  8.  Et  la  boisson était
sans  contrainte,  selon
l'ordre  que  le  roi  avait
donné  aux  domestiques
de  sa  maison,  pour
convenir à l'envie de cha-
cun. 9. La reine Vachti fit
également un festin pour
les  femmes  au  palais
royal  du  roi  A'hachvé-
roch.  10.  Au  septième
jour, alors que le cœur du
roi  était  enchanté  par  le
vin,  il  dit  à  Mehouman,
Bizeta,  'Harvona,  Bigta,
Avagta, Zeitar et 'Harkas,
les  sept  eunuques  qui
servaient le roi A'hachvé-
roch, 11. de faire venir la
reine Vachti devant le roi,
portant  la  couronne
royale,  afin  d'exhiber  sa
beauté aux nations et aux
ministres,  car  elle  était
belle d'apparence.  12.  La

בודץ לםי  בש חח בדש חודז  אא לתת  כם ודתש
ף סת כת י  ילם לח גדש ל  עח ן  מא גדא רש אח וש
ף סת כת ב וא הא ת זא ות טד שם מח ם י שם ודדם מד עח וש
ר דח וש שם  ם שם וא ט  הח בדח ת  פח צש רח ל  עח

ת:  רת סתחא י {ז}וש לם כש בדח ת  קות שםש הח וש
ין ים ים וש נח ות ים שם לח ם כד ים מח לח כם ב וש הא זא

 : ךש לת ת מד הח ד  יח כדש ב  רא כודת  לש {ח}מח

י  כדח ס  אתנם ין  אם ת  דדא כח ה  ידא תח ש שםד הח וש
ב רח ל  א כד ל  עח לתךש  ת מד הח ד  ח סד יח ן  כם
ישם אח ן  צות רש כדח ת  ות שר עד לח יתות  בדם

 : ישם אח ה {ט}(ס) וא א כד לש ח מד י הח תדח שםש ם וח גדח
ית בדם ים  שםח נא ה  ם תד שםש מח ה  תא שרש עא
לתךש ת מד לח ר  ת שם אד כודת  לש ח מד הח

 : שם רות ום שםש חח י {י}אד יעח בח ש שםד הח ם  ידות בדח
ר מח אא ן  יח ידא בדח לתךש  ת מד הח לםב  ב  טות כדש
א נא בות רש חח א  תא זדש בדח ן  הודמא מש לח
ס ח כד רש כח וש ר  זםתח א  תא גש בח אד וח א  תא גש בדח
ים תח רש שםא מש הח ים  יסח רח א סד הח ת  עח בש שםח
: שם רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד הח י  נם ש פד ת  את

ה {יא} א כד לש ח מד י הח תדח שםש ת וח יא את בח הא לש
כודת לש מח ר  תת כת בדש לתךש  ת מד הח י  נם פש לח
ת ים את רח א שרד הח ים וש מדח עח ת הא אות רש הח לש
יא: הח ה  את רש מח ת  בח טות י  כדח הד  יא פש יא
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CCHAPITREHAPITRE 1 1  

reine Vachti refusa de ve-
nir  selon  l'ordre  du  roi
transmis  par  les  eu-
nuques ;  le  roi  s'irrita  et
sa colère brûla en lui. 13.
Le roi parla avec les sages
qui  avaient  connaissance
des  faits,  car  ainsi  était
l'usage  du  roi,  devant
ceux qui connaissait la loi
et  le  décret.  14.  Et  les
proches  de  lui  étaient
Carchéna,  Shétar,  Adma-
ta, Tarchich, Méress, Mar-
séna et Mémoukhan, sept
ministres  de Perse  et  de
Médie proches du roi qui
se  trouvaient  au premier
rang du royaume. 15. Se-
lon  la  loi,  que  doit-on
faire à la reine Vachti qui
n'a pas obéi à l'ordre du
roi  transmis  par  les  eu-
nuques ? »  16.  Mémou-
khan  parla  devant  le  roi
et  les  ministres :  « Ce
n'est pas uniquement en-
vers  le  roi  que  la  reine
Vachti a mal agi, mais en-
vers tous les ministres et
toutes  les  nations,  dans
toutes  les  provinces  du
roi  A'hachvéroch.  17.
Lorsque parviendra l'agis-
sement  de  la  reine  à
toutes  les  femmes,  les
maris  seront  dépréciés  à
leurs  yeux,  car  elles  di-
ront :  “Le  roi  A'hachvé-
roch  a  ordonné  que  la

י {יב} תדח שםש וח ה  א כד לש ח מד הח ן  אם מא תדש וח
ד יח ר בדש ת שם אד לתךש  ת מד ר הח בח דש א בדח בות לא
אתד מש לתךש  ת מד הח צתף  קש ידח וח ים  יסח רח א סד הח

 : בות ה  רא עד בדא תות  מא חד (ס)וח

ים {יג} מח כא חד לח לתךש  ת מד הח ר  ידתאמת וח
ר בח דדש ן  כם י  כדח ים  תדח עח הא י  עם יתדש
ין: דח ת וא י דדא עם ל יתדש א י כד נם פש לתךש לח ת מד הח

א {יד} נא שםש רש ח כד יו  לא אם רתב  קדא הח וש
ס רת מת ישם  שםח רש א תח תא מא דש ר אח תא ם שם
י רם שרא ת  עח בש שםח ן  מודכא מש א  נא סש רש מח
לתךש ת מד הח י  נם ש פד י  רתאם י  דח ודמא ס  רח א פד
כודת: לש ח מד בדח ה  תנא אשם רח ים  בח תשםש יד הח

ה {טו} א כד לש ח מד ת בדח ות שר עד ח ה לד ת מח דא כדש
ה תא שרש עא לתא  ר  ת שם אד ל  עח י  תדח שםש וח
שם רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד ר הח מח אד ת מח את

ים:  יסח רח א סד הח ד  יח ר {טז}(ס) בדש ידתאמת וח
ךש(מומכן) לת ת מד הח י  נם פש לח ן  מודכא מש  

ות דד בח לש לתךש  ת מד ל הח ים לתא עח רח א שרד הח וש
ל עח י  כדח ה  א כד לש ח מד הח י  תדח שםש וח ה  תא וש עא
ים מדח עח הא ל  א כד ל  עח וש ים  רח א שרד הח ל  א כד
לתךש ת מד הח ת  ינות דח מש ל  כא בדש ר  ת שם אד

 : שם רות ום שםש חח ר {יז}אד בח דש א  צם ים י  כדח
ים שםח נדא הח ל  א כד ל  עח ה  א כד לש ח מד הח
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CCHAPITREHAPITRE 1 1

reine  Vachti  se  présente
devant lui, mais elle n'est
pas venue”. 18. Ce même
jour,  les  femmes  nobles
de Perse et de Médie ré-
péteront  ce  qu'elles  au-
ront entendu du compor-
tement de la reine à tous
les nobles du roi ;  la dé-
préciation  et  l'animosité
seront grandes. 19. Si cela
est bon pour le roi,  qu'il
promulgue  un  édit  royal
et qu'il soit écrit dans les
lois de Perse et de Médie,
sans qu'il soit possible de
l'abolir,  que  la  reine
Vachti  ne  peut  plus  pa-
raître devant le roi  A'ha-
chvéroch  et  que  le  roi
donne  son  titre  royal  à
une  autre  femme,  qui
sera meilleure qu'elle. 20.
Et  le  décret  du  roi  sera
entendu  dans  tout  son
royaume,  car  il  sera  im-
portant ;  ainsi,  toutes  les
femmes  valoriseront  leur
mari, du noble à l'homme
du  commun. »  21.  La
chose plut  au roi  et  aux
ministres ;  le  roi  exécuta
les  paroles  de  Mémou-
khan.  22.  Il  envoya  des
édits dans toutes les pro-
vinces du roi, de province
en  province  selon  son
écriture  et  de  nation  en
nation  selon  sa  langue,
pour que chaque homme

ן יהת ינם עם בדש ן  לםיהת עש בדח ת  זות בש הח לש
שם רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד הח ם  רא מש אא בדש
י תדח שםש וח ת  את יא  בח הא לש ר  מח אא
ה: אא בא לתא  וש יו  נא פא לש ה  א כד לש ח מד הח

ה {יח} נא רש תאמח תד זדתה  הח ם  ידות הח וש
עוד מש ר שםא ת שם י אד דח ס ודמא רח א ת פד רות שרא
י רם שרא כתל  לש ה  א כד לש ח מד הח ר  בח דדש ת  את
ף: צת קא וא ן  יות זדא בדח י  דח ודכש לתךש  ת מד הח

א {יט} צם ים ב  טות לתךש  ת מד הח ל  עח ם  אח
ב תם א כד יח וש יו  נא פא ש לד מח כודת  לש מח ר  בח דש
ר בות עד יח לתא  וש י  דח ודמא ס  רח י פא תם דא בדש
י נם פש לח י  תדח שםש וח א  בות תא לתא  ר  ת שם אד
הד כודתא לש ודמח שם  רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד הח
ה בא ות טד הח הד  עודתא רש לח לתךש  ת מד הח ן  ם תד יח

ה:  נדא ת מד ם {כ}מח גא תש ח פד ע  מח שםש נח וש
ל כא בדש ה  שרת עד יח ר  ת שם אד לתךש  ת מד הח
ל כא וש יא  הח ה  בדא רח י  כדח כודתות  לש מח
ן לםיהת עש בח לש ר  קא יש נוד  תדש יח ים  שםח נדא הח

ן:  טא קא ד  עח וש ל  דות גדא מח ב {כא}לש יטח ידח וח
ים רח א שרד הח וש לתךש  ת מד י הח ינם עם בדש ר  בא דדא הח
ן: מודכא מש ר  בח דש כדח לתךש  ת מד הח שר  עח ידח וח

ל {כב} א כד ל  את ים  רח פא סש לחח  שםש ידח וח
ה ינא דח מש ל  את לתךש  ת מד הח ת  ינות דח מש

- 9 -



CCHAPITREHAPITRE 1 1  

règne dans sa maison et
s'exprime dans le langage
de sa nation.

ם עא ם וא ל עח את וש הד  בא תא כש ה כדח ינא דח ודמש
ר תרם שר ישם  ל אח א ת כד יות הש לח נות  ות שם לש כדח

 : ות מד ן עח ות שם לש ר כדח בדם דח יתות ודמש בם (ס)בדש

CCHAPITREHAPITRE 2 2    

 ces  évé-
nements,

la colère du roi A'hachvé-
roch  s'apaisa ;  il  se  sou-
vint  de  Vachti,  de  ce
qu'elle avait fait et de ce
qui  avait  été décrété  sur
elle  2.  Les intendants  du
roi dirent : « Que l'on re-
cherche  pour  le  roi  de
belles jeunes filles vierges
3.  et  que  le  roi  nomme
des officiers,  dans toutes
les  provinces  de  son
royaume,  qui  rassemble-
ront  toutes  les  belles
jeunes  filles  vierges  à
Chouchane  la  capitale,
dans  le  harem,  sous
l'égide  de  Hégai,  eu-
nuque du roi, gardien des
femmes ;  et  qu'on  leur
donne  des  cosmétiques.
4.  Et  la  jeune  fille  qui
trouvera  faveur aux  yeux

Après תךש {א} שם תה כדש לד אם ים הא רח בא דדש ר הח חח אח
ר כח זא שם  רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד הח ת  מח חד
ה תא שרא ר עא ת שם ת אד אם י וש תדח שםש ת וח את
: לתיהא עא זחר  גש נח ר  ת שם אד ת  אם וש

לתךש {ב} ת מד הח י  רם עד נח רוד  ידתאמש וח
ת רות עא לתךש נש ת מד לח וד  שם קש בח יו יש תא רש א שם מש
ה: את רש מח ת  בות טות ת  תודלות בדש

ל {ג} כא בדש ים  ידח קח ש פד לתךש  ת מד ד הח קם פש יח וש
ת את צוד  בדש קש יח וש כודתות  לש מח ת  ינות דח מש
ת בח טות תודלאה  בש ה  רא עד נח ל  א כד
ל ה את ירא בדח ן הח ח ודשם ל שם ה את את רש מח
א גת הם ד  יח ל  את ים  שםח נדא הח ית  בדם
ים שםח נדא הח ר  תמם שם לתךש  ת מד הח יס  רח סש

ן:  יהת רודקם מש ח ן תד תות נא ה {ד}וש רא עד נדח הח וש
ךש לת ת מד הח י  ינם עם בדש ב  יטח תדח ר  ת שם אד
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CCHAPITREHAPITRE 2 2

du roi  deviendra  reine  à
la  place  de  Vachti. ».  La
chose fut bonne aux yeux
du roi et il agit ainsi. 5. Il
y  avait  un  homme juif  à
Chouchane la capitale, du
nom  de  Mordekhaï,  fils
de Yaïr, fils de Chimî, fils
de Kich, de la tribu de Bi-
nyamine,  6.  qui avait  été
exilé  de  Yérouchalayim
en même temps que  les
captifs emmenés avec Yé-
khonya, le roi de Yéhou-
da,  que  Névoukhadnét-
sar, roi de Babel, avait en-
voyé  en  exil.  7.  Il  avait
élevé Hadassa qui est Es-
ther, la fille de son oncle,
car elle n'avait ni père ni
mère ;  la  jeune  fille  était
belle  et  de  bonne appa-
rence, et à la mort de son
père et sa mère,  Mordé-
khaï l'a prise pour fille. 8.
Ce fut, lorsque furent en-
tendus la parole du roi et
son  décret,  de  nom-
breuses  jeunes  filles
furent  rassemblées  à
Chouchane  la  capitale,
sous l'égide de Hégai. Et
Esther  fut  également
prise  au  palais,  sous
l’égide de Hégai,  le  gar-
dien  des  femmes.  9.  La
jeune fille trouva grâce à

ב יטח ידח וח י  תדח שםש וח ת  חח ח תד לתךש  מש תדח
ן: ם כד שר  עח ידח וח ךש  לת ת מד י הח ינם עם ר בדש בא דדא הח

ן* {ה}(ס)  ח ודשם שם ה בדש יא י הא הודדח ישם יש ןאח ח ודשם שם ה בדש יא י הא הודדח ישם יש אח
יר אח ן יא י בדת כח דדכ רש מות מא ה ודשםש ירא בדח ירהח אח ן יא י בדת כח דדכ רש מות מא ה ודשםש ירא בדח הח
י: ינח מח ישם יש ישם אח ן קח ת י בד עח מש ן שםח י:בדת ינח מח ישם יש ישם אח ן קח ת י בד עח מש ן שםח בדת

ם {ו} ם עח יח לח א ירודשם לאה מח גש ר הא ת שם אד
ם עח ה  תא לש גש הא ר  ת שם אד לאה  ת גד הח
ר ת שם אד ה  הודדא יש לתךש  מת ה  יא נש כא יש
ל: בת בדא לתךש  ר מת אצדח נת דש בודכח לאה נש גש הת

יא {ז} ה הח א סד דח הד ת  ן את י אתמם הח יש וח
הד לא ין  אם י  כדח תדות  דד ת  בדח ר  ם תד סש את
ר תאח ת תד פח יש ה  רא עד נדח הח וש ם  אם וא ב  אא
יהא בח אא ת  מות ודבש ה  את רש מח ת  בח טות וש
ת: בח לש י לות  כח דדכ רש מא הד  חא קא לש הד  א מד אח וש

לתךש {ח} ת מד ר הח בח דדש ע  מח א שםד הח בדש י  הח יש וח
ת ות בד רח ת  רות עא נש ץ  בם קדא הח ודבש תות  דא וש
י גא ד הם ל יח ה את ירא בדח ן הח ח ודשם ל שם את
לתךש ת מד ית הח ל בדם ר את ם תד סש ח את קח א לד תדח וח
ים: שםח נדא הח ר  תמם שם י  גח הם ד  יח ל  את

יו {ט} ינא עם בש ה  רא עד נדח הח ב  יטח תדח וח
ת ל את הם בח יש יו וח נא פא ד לש סת א חת א שרד תדח וח
ת לאתם הא  תת נות ת מא את וש יהא  רודקת מש ח תד

*Ce  verset  est  récité  à  haute  voix  par  l’assemblée  pendant  la  lecture  de  Méguila.
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CCHAPITREHAPITRE 2 2  

ses yeux et elle obtint sa
bonté, et il se dépêcha de
lui  fournir  ses  cosmé-
tiques,  ses  repas  et  les
sept servantes devant lui
être accordées par le pa-
lais ;  il  la  transféra,  avec
ses  servantes,  dans  les
meilleures parties du ha-
rem. 10.  Esther ne divul-
guait  pas  son  peuple  et
son  origine,  car  Morde-
khaï lui avait ordonné de
ne pas le divulguer. 11. Et
chaque  jour,  Mordekhaï
allait  devant  la  cour  du
harem afin  de voir  com-
ment  allait  Esther  et  ce
qu'on  lui  faisait.  12.
Quand  arrivait  le  tour
d'une des jeunes filles de
se  présenter  auprès  du
roi A'hachvéroch, à l'issue
des douze mois de soins
prescrits aux femmes, une
fois  achevée  la  période
de leurs soins de beauté,
six  mois  dans  l'huile  de
myrrhe puis six mois dans
les parfums et les cosmé-
tiques  des  femmes  13.
Avec  cela,  la  jeune  fille
venait devant le roi, on lui
accordait  tout  ce  qu'elle
demandait pour l'accom-
pagner du harem au pa-
lais.  14.  Le  soir,  elle  se
rendait [chez le roi] et le

ת רות עא נדש הח ע  בח ת שם ת  אם וש הד  לא
ית בדם מח הד  לא ת  לאתת ת  יות אד רש הא
יהא תת רות עד נח ת  את וש הא  נדת ח שם יש וח ךש  לת ת מד הח

ים:  שםח נדא הח ית  בדם ב  טות לתא {י}לש
ת את וש הד  א מד ת עח ר את ם תד סש ה את ידא גדח הח
ה ודא צח י  כח דדכ רש מא י  כדח הד  א תד דש לח מות
יד: גדח תח לתא  ר  ת שם אד לתיהא  עא

י {יא} כח דדכ רש מא ם  יות וא ם  יות ל  כא ודבש
ית בדם ר  צח חד י  נם פש לח םךש  לד הח תש מח
ם לות שםש ת  את ת  עח דח לא ים  שםח נדא הח
: הד בדא ה  שרת עא ידם ה  ודמח ר  ם תד סש את

ה {יב} רא עד נח ה וש רא עד תר נח יעח תד גדח הח ודבש
שם רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד הח ל  את א  בות לא
ים שםח נדא הח ת  דא כדש הד  לא ת  יות הל ץ  קדם מח
ן ם כד י  כדח שם  חתדת ר  שרא עא ים  נם שםש
ה א שםד שםח ן  יהת רודקם מש י  מם יש אוד  לש מש יח
ה א שםד שםח וש תר  מד הח ן  מת ת שם בדש ים  שםח דא חכ
י רודקם מש תח ודבש ים  מח שרא בדש בדח ים  שםח דא חכ

ים:  שםח נדא ה {יג}הח רא עד נדח הח זתה  ודבא
ר ת שם ל אד א ת כד אם לתךש  ת מד ל הח ה את אא בדא
הד א מד עח א  בות לא הד  לא ן  תם נדא יח ר  תאמח תד
: לתךש ת מד ית הח ד בדם ים עח שםח נדא ית הח בדם מח

ר {יד} תקת בד ודבח ה  אא בא יא  הח ב  רת עת בדא
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matin,  elle  revenait  dans
le  second  harem,  placé
sous la  responsabilité  de
Châchgaz,  l'eunuque  du
roi,  gardien  des  concu-
bines ;  elle  ne  retournait
plus chez le roi sauf si le
roi  le  désirait,  elle  serait
appelée  nominativement.
15.  Quand  arriva  le  tour
d’Esther  fille  d'Avi'haïl,
l'oncle de Mordékhaï, qui
l'avait prise pour fille, de
venir devant le roi, elle ne
demanda rien d'autre que
ce que lui  avait  conseillé
Heigai,  l'eunuque du  roi,
gardien des femmes ; car
Esther trouvait  grâce aux
yeux de tous ceux qui la
voyaient.  16.  Esther  fut
prise  chez le  roi  A'hach-
véroch,  en  son  palais,
pendant le dixième mois,
qui est celui de Tévet, à la
septième  année  de  son
règne. 17. Le roi aima Es-
ther  plus  que  toutes  les
autres  femmes ;  elle  ac-
quit sa faveur et sa grâce
plus que toutes les autres
jeunes filles et il  plaça la
couronne  royale  sur  sa
tête à la place de Vachti.
18.  Et  le  roi fit un grand
festin  pour  tous  ses  mi-
nistres et ses serviteurs, le
festin d'Esther, et réduisit

ים שםח נדא הח ית  בדם ל  את ה  בא שםא יא  הח
יס רח סש ז  גח שםש עד שםח ד  יח ל  את י  נח ם שם
לתא ים  שםח גש ילח ח פד הח ר  תמם שם לתךש  ת מד הח
ם י אח כדח לתךש  ת מד ל הח ד את א עות בות תא
ה אא רש קש נח וש לתךש  ת מד הח הד  בדא ץ  פם חא

ם:  ם שם ר {טו}בש ם תד סש תר את תד יעח  גדח הח ודבש
ר ת שם י אד כח דדכ רש תד מא ל דד יח יחח בח ת אד בדח
לתךש ת מד ל הח א את בות ת לא בח ח לות לש קח לא
ת את ם  אח י  כדח ר  בא דדא ה  שםא קש בח לתא 
לתךש ת מד יס הח רח י סש גח ר הם ר יתאמח ת שם אד
ר ם תד סש את י  הח תדש וח ים  שםח נדא הח ר  תמם שם
: יהא רתאת ל  א כד י  ינם עם בדש ן  חם את  נתשרם

לתךש {טז} ת מד ל הח ר את ם תד סש ח את קח א לד תדח וח
כודתות לש מח ית  בדם ל  את שם  רות ום שםש חח אד
שם חתדת הודא  י  ירח שרח עד הא שם  חתדת בדח
: כודתות לש מח ע לש בח ת ת שם נח שםש ת בדח בם טם

ר {יז} ם תד סש את ת  את לתךש  ת מד הח ב  הח אל ידת וח
ד סת חת ן וא א חם א שרד תדח ים וח שםח נדא ל הח א כד מח
ם שרת ידא וח תודלתת  בדש הח ל  א כד מח יו  נא פא לש
הד א רתאשם בדש כודת  לש מח ר  תת ת כד
י: תדח שםש וח ת  חח ח תד הא  יכת לח מש ידח וח

ל {יח} דות ה גא ת תד שםש מח לתךש  ת מד הח שר  עח ידח וח
ה ם תד שםש ת מח יו אם דא בא עד יו וח רא ל שרא כא לש
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les impôts pour toutes les
provinces  et  fit  des  pré-
sents  dignes  de  la  lar-
gesse royale. 19. Lorsque
les  jeunes  filles  furent
réunies une seconde fois,
Mordekhaï  siégeait  à  la
porte du roi. 20. Esther ne
divulguait  pas  ni  son
peuple  ni  son  origine,
comme Mordekhaï  le  lui
avait  demandé.  Esther
suivait les instructions de
Mordekhaï  exactement
comme si  elle  était  sous
sa  tutelle.  21.  En  ces
jours,  alors  que  Morde-
khaï siégeait à la porte du
roi,  Bigtan  et  Terech,
deux  des  eunuques  du
roi,  parmi  les  gardes  du
seuil, s'emportèrent et ils
envisagèrent  d’attenter  à
la  vie  du  roi  A'hachvé-
roch.  22.  L'affaire  fut
connue de Mordekhaï  et
il en informa la reine Es-
ther. Esther le fit savoir au
roi,  au  nom  de  Morde-
khaï.  23.  On  mena  une
enquête  qui  confirma  la
véracité ;  les  deux  furent
pendus  sur  une  potence
et ceci fut inscrit dans le
livre  des  chroniques,  de-
vant le roi.

ה שרא ת עא ינות דח מדש ה לח חא נא הד ר וח ם תד סש את
: לתךש ת מד הח ד  יח כדש ת  אם שרש מח ן  ם תד ידח וח

ית {יט} נח ם שם ת  תודלות בדש ץ  בם קדא הח ודבש
: ךש לת ת מד הח ר  עח שםח בדש ב  ם יתשם י  כח דדכ רש ודמא

הד {כ} א תד דש לח ת מות דת גדת ר מח ם תד סש ין את אם
לתיהא ה עא ודא ר צח ת שם אד ח כד הד  א מד ת עח את וש
י כח דדכ רש מא ר  מח אד מח ת  את וש י  כא דדכ רש מא
ה תא יש הא ר  ת שם אד ח כד ה  עתשרא ר  ם תד סש את

 : ות תד אח ה  נא מש אא ים {כא}(ס) בש מח ידא בדח
ר עח שםח בדש ב  ם יתשם י  כח דדכ רש ודמא ם  הם הא
י נם שםש שם  רת תת ן וא תא גש ף בדח צח קא לתךש  ת מד הח
ף ח סד הח י  רם תמש שםד מח לתךש  ת מד הח י  יסם רח סא
לתךש ת מד בדח ד  יא לתחח  שםש לח וד  שם קש בח יש וח

 : רתשם ום שםש חח ר {כב}אד בא דדא הח ע  דח ודא ידח וח
ה א כד לש ח מד ר הח ם תד סש את ד לש גדם ידח י וח כח דדכ רש מא לש
ם ם שם בדש לתךש  ת מד לח ר  ם תד סש את ר  תאמת תד וח

י:  כא דדכ רש ר {כג}מא בא דדא הח שם  קדח בד יש וח
ץ ל עם ם עח יהת נם שםש לוד  א תד ידח וח א  צם א מד ידח וח
ים מח ידא הח י  רם בש דדח ר  פת סם בדש ב  תם א כד ידח וח

 : ךש לת ת מד י הח נם פש  (ס)לח
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 ces événe-
ments,  le

roi  A'hachvéroch  promut
Haman,  fils  de  Hamdata,
l'Agaguite  et  l'éleva,  et
plaça son siège au-dessus
de tous les ministres qui
étaient  avec  lui.  2.  Tous
les serviteurs du roi, à la
porte du roi,  s'inclinaient
et  se  prosternaient  de-
vant  Haman, car  c'est  ce
que le roi avait ordonné à
son propos, mais Mordé-
khaï  ne  s'inclinait  pas  et
ne  se  prosternait  pas.  3.
Les serviteurs du roi, à la
porte  du  roi,  deman-
dèrent  à  Mordékhaï :
« Pourquoi  transgresses-
tu  l'injonction  du  roi ? »
4.  Bien  qu'ils  le  lui  di-
saient  jour  après  jour,  il
ne les écoutait pas. Ils en
informèrent  Haman,  afin
de  voir  si  les  mots  de
Mordékhaï  perdureraient,
car  il  leur  avait  dit  qu'il
était  Juif.  5.  Quand  Ha-
man  vit  que  Mordékhaï
ne s'inclinait pas et ne se
prosternait pas devant lui,
Haman s'emplit de colère.
6.  Il  était  indigne  à  ses
yeux de tuer uniquement

Après ל {א} דדח גדח תה  לד אם ים הא רח בא דדש ר הח חח אח
ן ן בדת מא ת הא שם את רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד הח
הוד אם ש שרד נח יש וח י  גח גא אד הא א  תא דא מדש הח
ל א כד ל  עח מם אות  סש כדח ת  את ם  שרת ידא וח

 : ות תד אח ר  ת שם אד ים  רח א שרד ל {ב}הח כא וש
ר עח שםח בדש ר  ת שם אד לתךש  ת מד הח י  דם בש עח
ים וח חד ח תד שםש ודמח ים  עח תרש כד לתךש  ת מד הח
לתךש ת מד הח לות  ה  ודא צח ן  כם י  כדח ן  מא הא לש
לתא וש ע  רח כש יח לתא  י  כח דדכ רש ודמא

ה:  ות חד ח תד שםש י {ג}יח דם בש עח רוד  ידתאמש וח
ךש לת ת מד הח ר  עח שםח בדש ר  ת שם אד לתךש  ת מד הח
ר בם עות ה  א תד אח ודעח  דד מח י  כא דדכ רש מא לש

 : לתךש ת מד הח ת  וח צש מח ת  י {ד}אם הח יש וח
ם(באמרם) יות ם וא יו יות לא ם אם רא מש אא  כדש

ידוד גדח ידח וח ם  לםיהת אד ע  מח שםא לתא  וש
י רם בש דדח דוד  מש עח יח הד ת  אות רש לח ן  מא הא לש
ר ת שם אד ם  הת לא יד  גדח הח י  כדח י  כח דדכ רש מא

י:  הודדח יש י {ה}הודא  כדח ן  מא הא א  רש ידח וח
ה ות חד ח תד שםש ודמח עח  תרם כד י  כח דדכ רש מא ין  אם

ה:  מא ן חם מא לםא הא א מד ידח וח ז {ו}לות  בת ידח וח

- 15 -



CCHAPITREHAPITRE 3 3  

Mordékhaï,  car  on l'avait
informé  de  la  nation  de
Mordékhaï ;  Haman dési-
ra  exterminer  tous  les
Juifs,  peuple  de  Mordé-
khaï,  dans  tout  le
royaume  de  A'hachvé-
roch.  7.  Pendant  le  pre-
mier  mois,  qui  est  celui
de  Nissan,  pendant  la
douzième  année  du
règne  de  A'hachvéroch,
un  Pour,  c'est-à-dire  un
tirage au sort, fut fait de-
vant  Haman,  d'un jour à
l'autre  et  d'un  mois  à
l'autre,  qui  désigna  le
douzième  mois,  celui
d'Adar.  8.  Haman dit  au
roi A'hachvéroch : il existe
une  nation  dispersée  et
divisée  parmi  les  autres
nations, à travers les pro-
vinces  de  ton  royaume,
dont les lois diffèrent de
celles des autres peuples
et qui n'obéit pas aux ins-
tructions  du  roi,  il  n'est
pas  dans  l'intérêt  du  roi
de les garder. 9. Si le roi
en est satisfait, qu'un dé-
cret  soit  émis  pour  les
détruire  et  je  paierai  dix
milles  talents  d'argent
aux  préposés  afin  qu'ils
les déposent dans les tré-
sors  du  roi. »  10.  Le  roi
ôta son sceau de sa main
et le donna à Haman, fils
de  Hamdata,  l'Agaguite,

י כח דדכ רש מא בדש ד  יא לתח  שםש לח יו  ינא עם בדש
ם עח ת  את לות  ידוד  גדח הח י  כדח ות  דד בח לש
יד מח שםש הח לש ן  מא הא שם  קדם בח יש וח י  כא דדכ רש מא
ל כא בדש ר  ת שם אד ים  הודדח ידש הח ל  א כד ת  את
י: כא דדכ רש ם מא שם עח רות ום שםש חח כודת אד לש מח

שם {ז} ן הודא חתדת ות אשם רח הא שם  חתדת בדח
ה רם שרש עת ים  ם תד שםש ת  נח שםש בדח ן  יסא נח
ודר פד יל  ח פד הח שם  רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד לח
ם ידות מח ן  מא הא י  נם פש לח ל  רא ות גד הח הודא 
ים נם שםש שם  חתדת לש שם  חתדת ודמם ם  יות לש

ר:  דא אד שם  חתדת הודא  ר  שרא (ס)עא

לתךש {ח} ת מד לח ן  מא הא ר  ידתאמת וח
ד חא את ם  עח נות  שםש ית שם  רות ום שםש חח אד
ים מדח עח הא ין  בדם ד  פתרא ודמש ר  זדא פד מש
ךא כודתת לש מח ת  ינות דח מש כתל  בדש
ת את ם וש ל עא א כד ת מח תנות ם שם יהת תם דא וש
ים עתשרח ם  ינא אם לתךש  ת מד הח י  תם דדא
ם: יחא נדח הח לש ה  ת ות שם ין  אם לתךש  ת מד לח וש

ב {ט} תם א כד יח ב  טות לתךש  ת מד ל הח ם עח אח
ר ח כד כדח ים  פח לא אד ת  רת שרת עד וח ם  דא בדש אח לש
י עתשרם י  דם יש ל  עח ל  קות שםש את ף  סת ת כד
י זם נש גדח ל  את יא  בח הא לש ה  לאאכא מדש הח

 : לתךש ת מד ת {י}הח את לתךש  ת מד הח ר  סח ידא וח
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persécuteur des Juifs. 11.
Le  roi  dit  à  Haman :
« L'argent  t'est  donné
pour que tu le gardes et
la  nation  est  à  toi,  pour
en  faire  ce  que  bon  te
semble. » 12. Il convoqua
les scribes du roi  le  trei-
zième  jour  du  premier
mois, et tout ce que Ha-
man commandait aux sa-
trapes du roi, aux gouver-
neurs  de  chaque  pro-
vince,  aux  nobles  de
toutes  les  nations,  fut
consigné  par  écrit,  pour
chaque  province  selon
son  écriture  et  pour
chaque  nation  selon  sa
langue,  au  nom  du  roi
A'hachvéroch et scellé du
sceau  royal.  13.  Des
lettres  furent  envoyées,
par  l'intermédiaire  de
courriers  dans  toutes  les
provinces  du  roi,  afin
d'exterminer,  d'assassiner
et  de  détruire  tous  les
Juifs, jeunes et vieux, en-
fants  et  femmes,  en une
seule  journée,  le  trei-
zième  jour  du  douzième
mois, qui est celui d'Adar
et  de  les  dépouiller  de
leur  butin.  14.  La  teneur
de cet édit devait être éri-
gés  en  loi,  dans  chaque
province,  dévoilé   pour
toutes  les  nations,  afin
que celles-ci soient prêtes

ן מא הא הד לש נא תדש ידח דות וח ל יא עח ות מם תד עש בדח טח
ר צתרם י  גח גא אד הא א  תא דא מדש הח ן  בדת

ים:  הודדח ידש לתךש {יא}הח ת מד הח ר  ידתאמת וח
ם עא הא וש ךש  לא תודן  נא ף  סת ת כד הח ן  מא הא לש
: יךא ינת עם בדש ב  ות טד ח כד ות  בד ת  ות שר עד לח

לתךש {יב} ת מד הח י  רם סתפש אוד  רש קדא ידח וח
ה שםא לות שםש בדח ן  ות אשם רח הא שם  חתדת בדח
ל כא כדש ב  תם א כד ידח וח ות  בד ם  יות ר  שרא עא
ל את ן  מא הא ה  ודא צח ר  ת שם אד
ל את וש לתךש  ת מד הח י  נם ש פד רש דדח שםש חח אד
ה ינא דח מש ל  עח ר  ת שם אד ת  חות ח פד הח
ם עא וא ם  עח י  רם שרא ל  את וש ה  ינא דח ודמש
ם עח וש הד  בא תא כש כדח ה  ינא דח ודמש ה  ינא דח מש
לתךש ת מד הח ם  ם שם בדש נות  ות שם לש כדח ם  עא וא
ם א תד חש נת וש ב  א תד כש נח רתשם  ום שםש חח אד

 : לתךש ת מד הח ת  עח בדח טח חח {יג}בדש לות שםש נח וש
ל א כד ל  את ים  צח רא הא ד  יח בדש ים  רח פא סש
יד מח שםש הח לש לתךש  ת מד הח ת  ינות דח מש
ל א כד ת  את ד  בדם אח ודלש רתג  הד לח
ף טח ן  קם זא ד  עח וש ר  עח נדח מח ים  הודדח ידש הח
ה שםא לות שםש בדח ד  חא את ם  יות בדש ים  שםח נא וש
ר הודא שרא ים עא נם שםש שם  חתדת ר לש שרא עא
ז: בות לא לאם  לא ודשםש ר  דא אד שם  חתדת

- 17 -



CCHAPITREHAPITRE 3 3  

pour  cette  date.  15.  Les
courriers furent hâtés par
l'ordre du roi et l’édit fut
proclamé à Chouchane, la
capitale,  et  le  roi  et  Ha-
man s'assirent pour boire
alors  que  la  ville  de
Chouchane  était  désem-
parée.

ת {יד} ן דדא תם נדא הח ב לש תא כדש ן הח גת ת שם תש ח פד
ל כא לודי לש ה גדא ינא דח ה ודמש ינא דח ל מש כא בדש
ם ידות לח ים  דח תח עד ת  יות הש לח ים  מדח עח הא

זדתה:  אוד {טו}הח צש יא ים  צח רא הא
ת דדא הח וש לתךש  ת מד הח ר  בח דש בדח ים  חודפח דש
לתךש ת מד הח ה וש ירא בדח ן הח ח ודשם שם ה בדש נא תדש נח
יר עח הא וש ת  ות תד שםש לח בוד  שםש יא ן  מא הא וש

ה:  כא בות ן נא א ודשם (ס)שם

CCHAPITREHAPITRE 4 4    

 Mordékhaï  sut
tout  ce  qui  s'était

fait, et Mordékhaï déchira
ses  vêtements  et  revêtit
un sac et des cendres et
sortit dans la ville, gémis-
sant à voix haute et amè-
rement.  2.  Il  parvint  jus-
qu'à la porte du roi, car il
est  incorrect  de  franchir
la  porte  du  roi  en  étant
vêtu  d'un  sac.  3.  Dans
chaque  province,  là  où
parvenaient  l'édit  du  roi
et sa loi, il y avait un deuil
profond  parmi  les  Juifs,
des jeûnes, des cris et des
lamentations, des sacs et
des cendres furent répar-
tis  parmi  les  masses.  4.

Et ר {א} ת שם ל אד א ת כד ע את דח י יא כח דדכ רש ודמא
ת את י  כח דדכ רש מא ע  רח קש ידח וח ה  שרא עד נח
א צם ידם ר וח פת אם ק וא שרח שם  בדח לש ידח יו וח דא גא בדש
ה קא עא זש ק  עח זש ידח וח יר  עח הא ךש  תות בדש

ה:  רא ודמא דתלאה  ד {ב}גש עח א  בות ידא וח
ין אם י  כדח לתךש  ת מד הח ר  עח שםח י  נם פש לח
בודשם לש בדח לתךש  ת מד ר הח עח ל שםח א את בות לא

ק:  ה {ג}שרא ינא דח ודמש ה  ינא דח מש ל  כא ודבש
תות דא וש לתךש  ת מד ר הח בח ר דדש ת שם ם אד קות מש
ים הודדח ידש לח ל  דות גדא ל  בת אם יעח  גדח מח
ר פת אם וא ק  ד שרח ם פד סש ודמח י  כח ודבש ם  צות וש
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Les  servantes  et  les  eu-
nuques  d'Esther  lui  ra-
contèrent  ce qui  se  pas-
sait ; la reine en fut terri-
fiée, elle envoya des vête-
ments  desquels  Mordé-
khaï  pourrait  se  vêtir,
mais il ne les accepta pas.
5.  Esther  convoqua  Ha-
takh,  l'un  des  eunuques
du roi, qu'il avait affecté à
son service, et lui ordon-
na  de  se  rendre  auprès
de Mordékhaï afin de dé-
couvrir la signification de
tout  cela,  ce  dont  il
s'agissait. 6. Hatakh sortit
vers  Mordékhaï,  sur  la
place  de  la  ville  qui  se
trouvait face à la porte du
roi.  7.  Mordékhaï  lui  fit
part  de  tout  ce  qui  lui
était arrivé, de la somme
d'argent que Haman avait
promis de verser aux tré-
sors  royaux,  en  échange
du droit  d'exterminer les
Juifs.  8.  Il  lui  donna  un
exemplaire  de  l’édit  qui
avait  été  promulgué  à
Chouchane,  appelant  à
leur  extermination,  afin
de le montrer à Esther et
de  lui  dire  ce  qu'il  en
était,  de  lui  ordonner
qu'elle  se  rende  auprès
du roi  et  qu'elle  le  sup-
plie, qu'elle intercède de-
vant lui en faveur de son
peuple. 9. Hatakh revient

ים:  בדח רח לא ע  (ותבואינה) {ד}ידצדח

ר ם תד סש את ת  רות עד נח ה  אנא בות א תד וח
ל חח לש חח תש תדח וח הד  ידוד לא גדח ידח וח יהא  יסת רח סא וש
ים דח גא בדש לחח  שםש תדח וח אתד  ה מש א כד לש ח מד הח
יר סח הא ודלש י  כח דדכ רש ת מא את ישם  בדח לש הח לש
ל: בדם קח לתא  וש יו  לא עא מם ות  קד שרח

ךש {ה} תא הד לח ר  ם תד סש את א  רא קש תדח וח
יד מח על הת ר  ת שם אד לתךש  ת מד הח י  יסם רח א סד מח
י כא דדכ רש מא ל  עח הוד  ודם צח תדש וח יהא  נת פא לש
זדתה: ה  מח ל  עח וש זדתה  ה  מח ת  עח דח לא

ל {ו} י את כא דדכ רש ל מא את ךש  תא א הד צם ידם וח
ר עח י שםח נם פש ר לח ת שם יר אד עח ב הא חות רש

 : לתךש ת מד ת {ז}הח י אם כח דדכ רש ד לות מא גדת ידח וח
ת שםח רא א פד ת  אם וש הוד  רא קא ר  ת שם אד ל  א כד
ל קות שםש ן לח מא ר הא מח ר אא ת שם ף אד סת ת כד הח

לתךש  ת מד הח זםי  נש גדח ל  (ביהודיים)עח

ם:  דא בדש אח לש ים  הודדח ידש ת {ח}בדח את וש
ן ח תד ר נח ת שם ת אד דדא ב הח תא ן כדש גת ת שם תש ח פד
לות ן  תח נא ם  ידא מח שםש הח לש ן  א ודשם שם בדש
יד גדח הח ודלש ר  ם תד סש את ת  את ת  אות רש הח לש
ל את א  בות לא לתיהא  עא ת  ודות צח ודלש הד  לא
שם קדם בח ודלש לות  ן  נדת חח תש הח לש לתךש  ת מד הח

 : הד א מד עח ל  עח יו  נא פא ש לד א {ט}מח בות ידא וח
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et  répéta  les  mots  de
Mordékhaï  à  Esther.  10.
Esther demanda à Hatakh
de  transmettre  ceci  à
Mordékhaï : 11. « Tous les
serviteurs  du  roi  et  le
peuple  des  provinces  du
roi  savent  que  tout
homme ou toute  femme
qui se rend auprès du roi
et  pénètre  dans  la  cour
intérieure  sans  avoir  été
convoqué  ne  peut  rece-
voir qu'un seul verdict, la
mort ; seule la personne à
laquelle  le  roi  tend  son
sceptre d'or vivra, or cela
fait  maintenant  trente
jours  que je n'ai  pas été
appelée chez le roi. » 12.
Les  propos  d'Esther
furent  rapportés  à  Mor-
dékhaï. 13. Mordékhaï ré-
pondit  ceci  à  Esther :
« Ne  pense  pas  que  tu
échapperas  au  sort  de
tous les Juifs  en te trou-
vant dans le palais  royal.
14. Car si tu restes silen-
cieuse  à  ce  moment,  le
soulagement  et  le  salut
parviendront  aux  Juifs
d'une autre source, et toi
et la maison de ton père,
vous serez perdus ; et qui
sait si ce n'est pas préci-
sément  pour  cet  instant
que  tu  es  parvenue  à  la
royauté ? » 15. Esther de-
manda  de  transmettre  à

י רם בש ת דדח ר אם ם תד סש את ד לש גדם ידח וח ךש  תא הד
י:  כא דדכ רש ר {י}מא ם תד סש את ר  תאמת תד וח

: י כא דדכ רש מא ל  את הוד  ודם צח תדש וח ךש  תא הד לח
ם {יא} עח וש לתךש  ת מד הח י  דם בש עח ל  א כד

ר ת שם אד ים  עח דש יות לתךש  ת מד הח ת  ינות דח מש
א בות יא ר  ת שם אד ה  א שםד אח וש ישם  אח ל  א כד
ר צם חא הת ל  את לתךש  ת מד הח ל  את
א רם קדא יח לתא  ר  ת שם אד ית  ימח נח ש פד הח
ד בח לש ית  מח הא לש תות  דדא ת  חח אח
ת את לתךש  ת מד הח לות  יט  שםח יות ר  ת שם אד מם
י לתא נח אד ה וח יא חא ב וש הא זדא יט הח בח רש ח שם
זתה לתךש  ת מד ל הח א את בות י לא אתח רם קש נח

ם:  יות ים  שםח לות ידוד {יב}שםש גדח ידח וח
ר: ם תד סש את י  רם בש דדח ת  אם י  כא דדכ רש מא לש

ל {יג} יב את שםח הא י לש כח דדכ רש ר מא ידתאמת וח
ךש ם שם פש נח בש י  מדח דח תדש ל  אח ר  ם תד סש את
ל א כד מח לתךש  ת מד הח ית  בדם לםט  א מד הח לש

ים:  הודדח ידש שם {יד}הח רם חד הח ם  אח י  כדח
ח וח רת זדתאת  הח ת  עם בדא י  ישםח רח חד ח תד
ים הודדח ידש לח ד  מות עד יח לאה  צדא הח וש
יךש בח ית אא תדש ודבם אח ר וש חם ם אח קות א מד מח
ת עם לש ם  אח עח  דם יות י  ודמח דוד  תאבם תד
כודת: לש ח מד לח תדש  עח גדח הח זתאת  א כד
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Mordékhaï :  16. « Va ras-
sembler tous les juifs pré-
sents à Chouchane et jeû-
nez  pour  moi ;  ne  man-
gez pas et ne buvez pas
pendant  trois  journées,
jour  et  nuit ;  mes  ser-
vantes  et  moi-même
nous  jeûnerons  de  la
même  façon,  et  puis  je
me rendrai près du roi, en
transgressant à la loi et si
je  dois  périr,  je  périrai. »
17. Mordékhaï se retira et
il fit tout ce qu’Esther lui
avait demandé.

יב {טו} שםח הא לש ר  ם תד סש את ר  תאמת תד וח
י:  כא דדכ רש ל מא ת {טז}את ס את נות כדש לםךש 

ים אח צש מש נדח הח ים  הודדח ידש הח ל  א כד
ל אח וש י  לח עא צודמוד  וש ן  א ודשם שם בדש
ת ת לתשם שםש וד  תד שםש תדח ל  אח וש לוד  תאכש תד
י נח אד ם  גדח ם  יות וא לאה  יש לח ים  מח יא
א בות ן אא כם ן ודבש ם צודם כד י אא רתתח עד נח וש
ת דדא כח לתא  ר  ת שם אד לתךש  ת מד הח ל  את
י: תדח דש בא אא י  תדח דש בח אא ר  ת שם אד כח וש

כתל {יז} כדש שר  עח ידח וח י  כא דדכ רש מא בתר  עד ידח וח
ר:  ם תד סש יו את לא ה עא תא ודש ר צח ת שם אד

CCHAPITREHAPITRE 5 5    

 troisième jour,
Esther  mit  ses

vêtements  royaux  et  se
tint  dans  la  cour  inté-
rieure du palais, face à ce
palais.  Le roi siégeait  sur
son  trône  royal,  dans  le
palais,  face à son entrée.
2. Quand le roi vit la reine
Esther  debout  dans  la

Au י {א} ישםח לח ש שםד הח ם  ידות בדח י  הח יש וח
כודת לש מח ר  ם תד סש את שם  בדח לש תדח וח
ךש לת ת מד הח ית  בדם ר  צח חד בדח מתד  עד ח תד וח
ךש לת ת מד הח ית  בדם ח  כח נת ית  ימח נח ש פד הח
א ם סד כדח ל  עח ב  ם שם יות לתךש  ת מד הח וש
ח כח כודת נת לש ח מד ית הח בם בדש כודתות  לש מח
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cour,  elle  trouva grâce à
ses  yeux,  le  roi  tendit  à
Esther le sceptre d'or qu'il
avait à la main, et Esther
s'en  approcha  et  toucha
l'extrémité  du sceptre.  3.
Le roi lui dit : « Qu'y a-t-il,
reine  Esther ?  Quelle  est
ta  requête ?  Même  s'il
s'agit  de  la  moitié  du
royaume, elle te sera ac-
cordée. »  4.  Esther  dit :
« Si  cela  satisfait  le  roi,
que  le  roi  et  Haman
viennent, aujourd'hui, à la
fête  que  j'ai  préparée
pour lui. » 5. Le roi décla-
ra : « Dites à Haman qu'il
se dépêche d'accéder à la
demande d'Esther » ; et le
roi  et  Haman  vinrent  au
festin  que  Esther  avait
préparé. 6., Le roi dit à Es-
ther  lors de  ce  festin  de
vin  :  « Quelle  est  ta  de-
mande ?  Elle  te  sera  ac-
cordée.  Quelle  est  ta  re-
quête ?  Même  s'il  s'agit
de la moitié du royaume,
ce sera fait. » 7. Esther ré-
pondit et déclara : « Voici
ma  demande  et  ma  re-
quête.  8.  Si  j'ai  trouvé
grâce aux yeux du roi, s'il
est agréable au roi de sa-

ת:  יח בדא הח ח  תח ת ת {ב}פד אות רש כח י  הח יש וח
ה א כד לש ח מד הח ר  ם תד סש את ת  את לתךש  ת מד הח
ן חם ה  אא שרש נא ר  צם חא בדת ת  דת עתמת
ר ם תד סש את לש לתךש  ת מד ט הח ת שם ידות וח יו  ינא עם בדש
דות יא ר בדש ת שם ב אד הא זדא יט הח בח רש ח ת שם את
רתאשם בדש ע  גדח תדח וח ר  ם תד סש את ב  רח קש תדח וח

יט:  בח רש ח שםד הד {ג}הח לא ר  ידתאמת וח
ה א כד לש ח מד ר הח ם תד סש ךש את א ה לד מח לתךש  ת מד הח
י צח חד ד  עח ךש  תם שםא קדא בדח ה  ודמח
: ךש לא ן  תם נדא יח וש כודת  לש ח מד הח

ל {ד} עח ם  אח ר  ם תד סש את ר  תאמת תד וח
ן מא הא וש לתךש  ת מד א הח בות ב יא טות לתךש  ת מד הח
ר ת שם אד ה  ת תד שםש מדח הח ל  את ם  ידות הח

 : לות י  יתח שרח לתךש {ה}עא ת מד הח ר  ידתאמת וח
ת את ת  ות שר עד לח ן  מא הא ת  את רוד  הד מח
ן מא הא לתךש וש ת מד בתא הח ידא ר וח ם תד סש ר את בח דדש
ה תא שרש עא ר  ת שם אד ה  ת תד שםש מדח הח ל  את

ר:  ם תד סש לתךש {ו}את ת מד הח ר  ידתאמת וח
ה מח ן  יח ידח הח ה  ם תד שםש מח בדש ר  ם תד סש את לש
ה ודמח ךש  לא ן  תם נדא יח וש ךש  תם לא אם ש שםד
כודת לש ח מד הח י  צח חד ד  עח ךש  תם שםא קדא בדח

 : שר עא תם ר {ז}וש ם תד סש את ן  עח ח תד וח
: י תח שםא קדא ודבח י  תח לא אם שםש ר  תאמח תד וח
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tisfaire  ma  demande  et
d'accéder  à  ma  requête,
que  le  roi  et  Haman
viennent au festin que je
préparerai  pour  eux.  Et,
demain,  j'accomplirai  la
demande du roi. » 9. Ha-
man  s'en  alla  ce  jour-là
content et heureux,  puis,
quand Haman vit Mordé-
khaï à la porte du roi, et
que celui-ci ne se dressa
pas,  ne  bougea  pas  de-
vant  lui,  Haman  s'emplit
de  colère  contre Mordé-
khaï. 10. Haman parvint à
se  contenir,  rentra  chez
lui et fit appeler ses amis
et son épouse Zérech. 11.
Haman leur fit part de sa
glorieuse puissance et de
ses nombreux fils, de tout
ce  que  le  roi  avait  fait
pour  l'élever  et  le  placer
au  dessus  des  ministres
et  des  serviteurs  du  roi.
12. Puis, Haman dit : « En
outre, avec le roi, la reine
Esther n'a invité que moi
à la fête qu'elle a prépa-
rée.  Demain  également,
je suis convié à son festin
avec le roi. 13. Mais tout
cela est sans valeur pour
moi tant que je vois Mor-

י {ח} ינם עם בדש ן  חם י  אתח צא מא ם  אח
ב טות לתךש  ת מד הח ל  עח ם  אח וש לתךש  ת מד הח
ת ות שר עד לח וש י  תח לא אם שםש ת  את ת  לאתם
לתךש ת מד הח א  בות יא י  תח שםא קדא בדח ת  את
ר ת שם אד ה  ת תד שםש מדח הח ל  את ן  מא הא וש
ה שרת על את ר  חא ודמא ם  הת לא ה  שרת על את

 : לתךש ת מד הח ר  בח דש ן {ט}כדח מא הא א  צם ידם וח
לםב ב  טות וש חח  מם שרא הודא  הח ם  ידות בדח
י כח דדכ רש מא ת  את ן  מא הא ת  אות רש כח וש
ע לתא זא ם וש לתא קא וש לתךש  ת מד ר הח עח שםח בדש
י כח דדכ רש ל מא ן עח מא לםא הא א מד ידח וח וד  נד ת מד מח

ה:  מא א {י}חם בות ידא וח ן  מא הא ק  ח פד אח תש ידח וח
ת את א  בם ידא וח ח  לח שםש ידח וח יתות  בדם ל  את
: ות תד שםש אח שם  זתרת ת  את וש יו  בא אתהד

ת {יא} את ן  מא הא ם  הת לא ר  ם פד סח יש וח
ת אם וש יו  נא בדא רתב  וש רות  שםש עא ד  בות כדש
ת אם וש לתךש  ת מד הח לות  דדש גדח ר  ת שם אד ל  א כד
ים רח א שרד הח ל  עח אות  ש שרד נח ר  ת שם אד

 : לתךש ת מד י הח דם בש עח ן {יב}וש מא ר הא ידתאמת וח
ר ם תד סש את ה  יאא בח הם לתא  ף  אח
ל את לתךש  ת מד הח ם  עח ה  א כד לש ח מד הח
ם י אח ה כדח תא שרא ר עא ת שם ה אד ת תד שםש מדח הח
רודא קא י  נח אד ר  חא מא לש ם  גח וש י  תח אות

- 23 -



CCHAPITREHAPITRE 5 5  

dékhaï  le  Juif  siégeant  à
la  porte  du roi.»  14.  Zé-
rech, son épouse et tous
ses amis lui dirent : « Que
l'on érige une potence de
cinquante  coudées  de
haut et, demain matin, tu
diras  au roi  qu'il  y  fasse
pendre  Mordékhaï  et  tu
ira  joyeusement  partici-
per au festin avec le roi. »
Haman  fut  satisfait  de
cette  idée  et  il  fit  ériger
cette potence.

 : לתךש ת מד הח ם  עח הד  זתה {יג}לא ל  כא וש
ר ת שם ת אד ל עם כא י בדש ה לח ת ות שם וד  נד ינת אם
י הודדח ידש י הח כח דדכ רש ת מא ה את י רתאת נח אד
: לתךש ת מד הח ר  עח שםח בדש ב  ם שם יות

ות {יד} תד שםש אח שם  זתרת לות  ר  תאמת תד וח
ח בתהד גדא ץ  עם וד  שר עד יח יו  בא אתהד ל  כא וש
מתר אל ר  תקת בד ודבח ה  א מד אח ים  ח שםד מח חד
יו לא י עא כח דדכ רש ת מא לוד את תש יח וש ךש  לת ת מד לח
ה ת תד שםש מדח ל הח את לתךש  ת מד ם הח ודבתא עח
ן מא י הא נם פש ר לח בא דדא ב הח יטח ידח וח חח  מם שרא

ץ:  עם שר הא עח ידח  (ס)וח

CCHAPITREHAPITRE 6 6    

 nuit-
là,  le

sommeil  du roi  fut  trou-
blé. Il ordonna d'apporter
le livre des souvenirs, des
chroniques, et qu'il soit lu
devant  le  roi.  2.  On  y
trouva  écrit  que  Mordé-
khaï  avait  donné  l'infor-
mation relative à Bigtana
et  Térech,  deux  des  eu-

Cette ת* {א} נח ה שםש דא דש הודא נא לאה הח יש ח לד בדח
ת את יא  בח הא לש ר  ידתאמת וח ךש  לת ת מד הח
ים מח ידא הח י  רם בש דדח ת  רתנות כש זדח הח ר  פת סם
: לתךש ת מד הח י  נם פש לח ים  אח רא קש נח יוד  הש ידח וח

יד {ב} גדח הח ר  ת שם אד תודב  כא א  צם א מד ידח וח
שם רת תת וא א  נא תא גש בדח ל  עח י  כח דדכ רש מא

*Ce  verset  est  récité  à  haute  voix  par  l’assemblée  pendant  la  lecture  de  Méguila.
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nuques  du  roi  parmi  les
gardiens  du  seuil,  qui
tentèrent  d'attenter  à  la
vie  du  roi  A'hachvéroch.
3.  Le  roi  demanda :
« Quel honneur et quelle
dignité ont-ils  été accor-
dés  à  Mordékhaï  pour
cela ? » Les intendants du
roi  lui  dirent :  « Rien  n'a
été  fait  pour  lui. »  4.  Le
roi  demanda :  « Qui  est
dans  la  cour ? »,  et  Ha-
man  arriva  dans  la  cour
extérieure du palais royal,
afin  de demander au roi
de pendre Mordékhaï sur
la potence qu'il avait pré-
parée pour lui.  5. Les in-
tendants du roi lui répon-
dirent :  « Haman se tient
dans la cour. » Le roi dit :
« Qu'il entre ! » 6. Haman
entra  et  le  roi  lui  dit :
« Que  faut-il  faire  à  un
homme  que  le  roi  veut
honorer ? » Haman se dit
dans  son  cœur :  « Qui
d'autre  que  moi  le  roi
voudrait-il  honorer ? »  7.
Haman répondit donc au
roi :  « A  l'homme que  le
roi  veut  honorer,  8.  on
apportera  un  vêtement
royal,  que le roi  a  porté,
un  cheval  que  le  roi  a
monté,  et  la  couronne
royale  sera  posée  sur  sa

י רם תמש שםד מח לתךש  ת מד הח י  יסם רח סא י  נם שםש
ד יא לתחח  שםש לח וד  שם קש בדח ר  ת שם אד ף  ח סד הח

 : שם רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד ר {ג}בדח ידתאמת וח
ה א דודלד ר ודגש קא ה יש שרא עד ה נדח מח לתךש  ת מד הח
י רם עד נח רוד  ידתאמש ל זתה וח י עח כח דדכ רש מא לש
ה שרא עד נח לתא  יו  תא רש א שם מש לתךש  ת מד הח

ר:  בא דדא ות  מד לתךש {ד}עח ת מד הח ר  ידתאמת וח
ר צח חד לח א  בדא ן  מא הא וש ר  צם חא בת י  מח
לםאמתר ה  נא יצות חח הח לתךש  ת מד הח ית  בדם
ל י עח כח דדכ רש ת מא ת את לות תש לח לתךש  ת מד לח
: לות ין  כח הם ר  ת שם אד ץ  עם הא

יו {ה} לא אם לתךש  ת מד הח י  רם עד נח רוד  ידתאמש וח
ר ידתאמת ר וח צם חא ד בדת ן עתמם מא ה הא נדם הח

א:  בות יא לתךש  ת מד ן {ו}הח מא הא א  בות ידא וח
ת ות שר עד ה לח מח לתךש  ת מד הח ר לות  ידתאמת וח
ץ פם חא לתךש  ת מד הח ר  ת שם אד ישם  אח בדא
י מח לש ות  בד לח ן בדש מא ר הא ידתאמת וח רות  יקא בדח
ר קא יש ת  ות שר עד לח לתךש  ת מד הח תץ  פד חש יח

י:  נדח ת מד מח ר  תם ן {ז}יות מא הא ר  ידתאמת וח
ךש לת ת מד הח ר  ת שם אד ישם  אח לתךש  ת מד הח ל  את

 : רות יקא בדח ץ  פם בודשם {ח}חא לש יאוד  בח יא
ךש לת ת מד הח ות  בד שם  בח ר לא ת שם כודת אד לש מח
לתךש ת מד יו הח לא עא ב  כח רא ר  ת שם סודס אד וש
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tête. 9. Le vêtement et le
cheval  seront  confiés
dans  les  mains  d'un  des
nobles ministres du roi et
on en vêtira l'homme que
le roi veut honorer et on
le conduira, sur le cheval,
dans les places de la ville
en  proclamant  devant
lui : “Voici ce qui est fait à
l'homme que  le  roi  veut
honorer !” » 10. Le roi dit
à  Haman :  « Hâte-toi !
Prends le vêtement et le
cheval, comme tu l'as dit,
et  fais  cela pour Mordé-
khaï le Juif qui est assis à
la  porte  du roi ;  n'omets
pas le moindre détail  de
tout ce que tu as suggé-
ré ! »  11.  Haman  prit  le
vêtement  et  le  cheval,  il
habilla  Mordékhaï  et  le
promena à cheval sur les
places de la ville en pro-
clamant  devant  lui :
« Voici  ce  qui  est  fait  à
l'homme que  le  roi  veut
honorer ! » 12. Puis, Mor-
dékhaï retourna à la porte
du roi,  alors que Haman
se  dépêcha  de  rentrer
chez lui, accablé et la tête
enveloppée.  13.  Haman
fit part à son épouse Zé-
rech et à tous ses amis de
tout  ce qui  lui  était  arri-
vé ;  ses  sages  et  son

כודת לש מח ר  תת ת כד ן  ח תד נח ר  ת שם אד וח
 : ות רתאשם בודשם {ט}בדש לדש הח ן  תות נא וש

י רם א שרד מח ישם  אח ד  יח ל  עח ודס  סד הח וש
וד ישם בדח לש הח וש ים  מח תדש רש ח פד הח לתךש  ת מד הח
ץ פם חא לתךש  ת מד ר הח ת שם אד ישם  אח ת הא את
ודס סד הח ל  עח הוד  יבד כדח רש הח וש רות  יקא בדח
יו נא פא לש אוד  רש קא וש יר  עח הא ב  חות רש בדח
ר ת שם אד ישם  אח לא ה  שרת עא ים ה  כא א כד

 : רות יקא ץ בדח פם חא לתךש  ת מד ר {י}הח ידתאמת וח
ת את ח  קח ר  הם מח ן  מא הא לש לתךש  ת מד הח
ר ת שם אד ח כד ודס  סד הח ת  את וש בודשם  לדש הח
י כח דדכ רש מא לש ן  כם ה  שרם עד וח א  תד רש בדח דדח
לתךש ת מד ר הח עח שםח ב בדש ם שם ידות י הח הודדח ידש הח
ר ת שם אד תל  כד מח ר  בא דדא ל  ם פד ח תד ל  אח

 : א תד רש בדח ת {יא}דדח את ן  מא הא ח  קדח ידח וח
ת שם את בדם לש ידח ודס וח סד ת הח את בודשם וש לדש הח
ב חות רש בדח הוד  יבם כדח רש ידח וח י  כא דדכ רש מא
ה כא א כד יו  נא פא לש א  רא קש ידח וח יר  עח הא
לתךש ת מד הח ר  ת שם אד ישם  אח לא ה  שרת עא ים

 : רות יקא ץ בדח פם י {יב}חא כח דדכ רש ב מא שםא ידא וח
ף חח דש נח ן  מא הא וש לתךש  ת מד הח ר  עח ל שםח את
: רתאשם פודי  חד וח ל  בם אא יתות  בדם ל  את

ות {יג} תד שםש אח שם  זתרת לש ן  מא הא ר  ם פד סח יש וח
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épouse  Zérech  lui  dirent
alors :  « Si ce Mordékhaï,
devant lequel tu as com-
mencé  à  connaître  la
chute,  est  d'ascendance
juive,  tu  n'auras  pas  le
dessus  sur  lui,  au
contraire tu tomberas sû-
rement  devant  lui. »  14.
Alors  qu'ils  lui  parlaient
encore,  les  eunuques du
roi arrivèrent et se dépê-
chèrent  de conduire  Ha-
man  au  festin  qu’Esther
avait préparé.

ר ת שם אד ל  א כד ת  אם יו  בא אתהד ל  כא לש וד
שם זתרת יו וש מא כא חד לות  רוד  ידתאמש וח הוד  רא קא
ים הודדח ידש הח ע  זדתרח מח ם  אח ות  תד שםש אח
תל פד נש לח תא  ות לד חח הח ר  ת שם אד י  כח דדכ רש מא
ל פות נא י  כדח לות  ל  תודכח לתא  יו  נא פא לש

יו:  נא פא לש ל  ות פד ם {יד}תדח דא עות
לתךש ת מד הח י  יסם רח סא וש ות  מד עח ים  רח בדש דח מש
ת את יא  בח הא לש לוד  הח בש ידח וח יעוד  גדח הח
ר ת שם אד ה  ת תד שםש מדח הח ל  את ן  מא הא

ר:  ם תד סש ה את תא שרש עא

CCHAPITREHAPITRE 7 7    

 roi  et  Haman
vinrent boire avec

la reine Esther. 2. Encore
une fois, le second jour, le
roi dit à Esther durant le
festin du vin : « Quelle est
ta  demande,  reine  Es-
ther ?  Elle  te  sera  accor-
dée.  Quelle  est  ta  re-
quête ?  Même  s'il  s'agit
de la moitié du royaume,
cela sera fait. » 3. La reine
Esther répondit  et décla-
ra : « Si j'ai trouvé faveur

Le ת {א} ות תד שםש ן לח מא הא וש לתךש  ת מד בתא הח ידא וח
ה:  א כד לש ח מד ר הח ם תד סש ם את ר {ב}עח ידתאמת וח

י נח ם שםד ם הח ידות ם בדח ר גדח ם תד סש את לתךש לש ת מד הח
ךש תם לא אם ש שםד ה  מח ן  יח ידח הח ה  ם תד שםש מח בדש
ךש לא ן  תם נדא תח וש ה  א כד לש ח מד הח ר  ם תד סש את
י צח חד ד  עח ךש  תם שםא קדא בדח ה  ודמח

 : שר עא תם וש כודת  לש ח מד ן {ג}הח עח ח תד וח
ם אח ר  תאמח תד וח ה  א כד לש ח מד הח ר  ם תד סש את
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à tes yeux, ô roi, et si cela
satisfait le roi, que ma vie
me soit accordée par ma
demande  et  la  vie  de
mon peuple,  par  ma  re-
quête. 4. Car nous avons
été  vendus,  moi  et  mon
peuple  afin  d'être  dé-
truits,  exterminés  et
anéantis ;  si  du  moins
nous  avions  été  vendus
comme  esclaves  et
comme  servantes,  je  se-
rais  restée  silencieuse ;
mais, en réalité, le persé-
cuteur  n'est  nullement
préoccupé  par  la  perte
causée au roi. » 5. Le roi
A'hachvéroch parla et dit
à  la  reine  Esther :  « Qui
est-il ? Où est-il, celui qui
a  eu l'audace d'agir  ain-
si ? »  6.  Esther  répliqua :
« Un  homme  qui  est  un
persécuteur  et  un  enne-
mi, Haman l'impie ! » Ha-
man en fut abasourdi, en
présence du roi  et  de la
reine. 7. Le roi se dressa,
plein de colère,  quitta le
festin du vin et se rendit
dans  le  jardin du palais ;
et  Haman  se  leva  pour
demander  à  la  reine  Es-
ther  d'avoir  la  vie sauve,
car il voyait que sa perte
était résolue par le roi. 8.
Et le roi revenait du jardin
du palais dans la pièce où
se tenait le festin du vin,

ךש לת ת מד הח יךא  ינת עם בדש ן  חם י  אתח צא מא
י ן לח תת נדא ב תדח טות לתךש  ת מד ל הח ם עח אח וש
י מדח עח וש י  תח לא אם שםש בדח י  שםח פש נח

 : י תח שםא קדא בח י {ד}בדש נח אד נוד  רש ח כד מש י נח כדח
ד בדם אח ג ודלש רות הד יד לח מח שםש הח י לש מדח עח וש
ת חות פא שםש לח וש ים  דח בא עד לח וד  לד אח וש
ין אם י  כדח י  תדח שםש רח חל הת נוד  רש ח כד מש נח

 : ךש לת ת מד הח זתק  נם בדש ה  ת ות שם ר  צדא (ס)הח

שם {ה} רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד הח ר  ידתאמת וח
י מח ה  א כד לש ח מד הח ר  ם תד סש את לש ר  ידתאמת וח
ר ת שם אד הודא  זתה  י  אם וש זתה  הודא 
ן: ם כד ת  ות שר עד לח ות  בד לח אות  לא מש

ר {ו} צח ישם  אח ר  ם תד סש את ר  תאמת תד וח
ן מא הא וש זדתה  הח ע  רא הא ן  מא הא יםב  אות וש
ה: א כד לש ח מד הח וש לתךש  ת מד י הח נם פש ח לד ת מח עח בש נח

תות {ז} מא חד בדח ם  קא לתךש  ת מד הח וש
ן יתא בדח ת הח נדח ל גדח ן את יח ידח ה הח ם תד שםש מדח מח
ות שם פש נח ל  עח שם  קדם בח לש ד  מח עא ן  מא הא וש
י ה כדח אא י רא ה כדח א כד לש ח מד ר הח ם תד סש את מם
ת אם מם ה  עא רא הא יו  לא אם ה  תא לש כא

 : לתךש ת מד ת {ח}הח נדח גדח מח ב  שםא לתךש  ת מד הח וש
ן יח ידח ה הח ם תד שםש ית מח ל בדם ן את יתא בדח הח
ר ת שם אד ה  א טד מדח הח ל  עח ל  פם נת ן  מא הא וש
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et Haman était tombé sur
le  divan  sur  lequel  se
trouvait Esther. Le roi dit :
« Tu vas jusqu'à conqué-
rir  la  reine  alors  que  je
me  trouve  dans  le  pa-
lais ? ».  Les  mots  quit-
tèrent la bouche du roi et
la face de Haman blêmit.
9.  Et  'Harvona,  l'un  des
eunuques  au  service  du
roi, dit : « En outre, la po-
tence  que  Haman  a  fait
ériger  pour  Mordékhaï,
qui  a  parlé  pour  le  bien
du roi,  se dresse dans la
maison de Haman, haute
de cinquante coudées. » ;
le roi dit : « Pendez-le sur
elle ! »  10.  Et  l'on pendit
Haman  sur  la  potence
qu'il  avait  préparée pour
Mordékhaï,  et  la  colère
du roi s'apaisa.

ךש לת ת מד הח ר  ידתאמת וח לתיהא  עא ר  ם תד סש את
י מדח ה עח א כד לש ח מד ת הח שם את ות בד כש ם לח גח הד
לתךש ת מד י הח ח פד א מח צא ר יא בא דדא ת הח יח בדא בדח

פוד:  חא ן  מא הא י  נם ר {ט}ודפש ידתאמת וח
ים יסח רח א סד הח ן  מח ד  חא את ה  נא בות רש חח
ץ עם הא ה  נדם הח ם  גדח לתךש  ת מד הח י  נם פש לח
י כח דדכ רש מא לש ן  מא הא ה  שרא עא ר  ת שם אד
לתךש ת מד הח ל  עח ב  טות ר  בדת דדח ר  ת שם אד
ים ח שםד מח ח חד בתהד ן גדא מא ית הא בם ד בדש עתמם
לדהוד תדש לתךש  ת מד הח ר  ידתאמת וח ה  א מד אח

יו:  לא ל {י}עא עח ן  מא הא ת  את לוד  תש ידח וח
י כא דדכ רש מא לש ין  כח הם ר  ת שם אד ץ  עם הא

ה:  כא כא א לתךש שם ת מד ת הח מח חד  (ס)וח

CCHAPITREHAPITRE 8 8    

 jour-là,  le  roi
A'hachvéroch

donna  à  Esther  la  pro-
priété  de  Haman,  persé-
cuteur des Juifs,  et  Mor-
dékhaï  se  présenta  de-
vant le roi,  car Esther lui
avait dit qui il  était pour
elle.  2.  Le  roi  ôta  son

Ce לתךש {א} ת מד הח ן  תח נא הודא  הח ם  ידות בדח
ה א כד לש ח מד הח ר  ם תד סש את לש שם  רות ום שםש חח אד

ר  צתרם ן  מא הא ית  בדם ת  (היהודיים)את

י נם פש לח א  בדא י  כח דדכ רש ודמא ים  הודדח ידש הח
ה ר מח ם תד סש את ה  ידא גדח הח י  כדח לתךש  ת מד הח
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sceau qu'il avait enlevé à
Haman  et  il  le  donna  à
Mordékhaï ; Esther confia
à Mordékhaï la charge de
la  maison  de  Haman.  3.
Esther  parla  encore  une
fois  au  roi,  tomba  à  ses
pieds,  pleura et l'implora
d'annuler  le  méfait  de
Haman l'Agaguite, la sen-
tence  qu'il  avait  suscitée
contre les Juifs.  4.  Le roi
tendit à Esther le sceptre
d'or et Esther se dressa et
se  tint  debout  devant  le
roi.  5.  Elle lui  dit :  « Si le
roi en est satisfait, si ceci
trouve  faveur  devant  lui,
si cela convient au roi et
si  je  suis  plaisante  à  ses
yeux,  qu'un  ordre  soit
donné pour  que l'on re-
tire les lettres établissant
le  projet  de  Haman,  fils
de  Hamdata,  l'Agaguite,
par lesquelles il comman-
da  la  destruction  des
Juifs, dans toutes les pro-
vinces du roi. 6. Car, com-
ment pourrais-je être té-
moin  de  la  calamité  qui
frapperait  mon  peuple ?
Et  comment  pourrais-je
être témoin de l'anéantis-
sement de ma nation ? »
7. Le roi A'hachvéroch dit
à la reine Esther et à Mor-
dékhaï, le Juif : « Voici, j'ai

 : הד ת {ב}הודא לא את לתךש  ת מד ר הח סח ידא וח
ן מא הא מם יר  בח על הת ר  ת שם אד ות  תד עש בדח טח
ר ם תד סש ם את שרת א תד י וח כא דדכ רש מא לש הד  נא תדש ידח וח

ן:  מא ית הא ל בדם י עח כח דדכ רש ת מא (ס)את

י {ג} נם פש ר לח בדם דח תדש ר וח ם תד סש ף את סת ות תד וח
יו לא גש רח י  נם פש לח תל  פד תדח וח לתךש  ת מד הח
יר בח עד הח לש לות  ן  נדת חח תש תדח וח ךדש  בש ם תד וח
ת אם וש י  גח גא אד הא ן  מא הא ת  עח רא ת  את
ל עח ב  שםח חא ר  ת שם אד ות  תד בש שםח חד מח

ים:  הודדח ידש לתךש {ד}הח ת מד הח ט  ת שם ידות וח
ב הא זדא הח ט  בח רש ח שם ת  אם ר  ם תד סש את לש
י נם פש לח מתד  עד ח תד וח ר  ם תד סש את ם  קא א תד וח

 : ךש לת ת מד ל {ה}הח עח ם  אח ר  תאמת תד וח
ן חם י  אתח צא מא ם  אח וש ב  טות לתךש  ת מד הח
י נם פש לח ר  בא דדא הח ר  ם שם כא וש יו  נא פא לש
יו ינא עם בדש י  נח אד ה  בא טות וש לתךש  ת מד הח
ים רח פא סדש הח ת  את יב  שםח הא לש ב  תם א כד יח
א תא דא מדש הח ן  בדת ן  מא הא ת  בת ת שם חד מח
ת ד את בדם אח ב לש תח א ר כד ת שם י אד גח גא אד הא
ת ינות דח מש ל  כא בדש ר  ת שם אד ים  הודדח ידש הח

 : לתךש ת מד ל {ו}הח אודכח ה  כא יכא אם י  כדח
א צא מש יח ר  ת שם אד ה  עא רא בדא י  יתח אח רא וש
ל אודכח ה  כא יכא אם וש י  מדח עח ת  את
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donné  la  propriété  de
Haman  à  Esther,  et  lui-
même  a  été  pendu  sur
une  potence  pour  avoir
levé  la  main  contre  les
Juifs.  8.  Quant  à  vous,
écrivez  tous  les  décrets
comme bon vous semble
concernant  les  Juifs,  au
nom du roi et portant le
sceau du roi ; car un édit
écrit  au  nom  du  roi  et
scellé par le sceau du roi
ne peut pas être aboli » 9.
Les  scribes  du  roi  furent
convoqués  le  troisième
mois, qui est celui de Si-
van,  le  vingt-troisième
jour de ce mois. pour ré-
diger tout ce que Mordé-
khaï  avait  ordonné  pour
les Juifs, aux satrapes, aux
gouverneurs,  aux  nobles
des provinces, de Hodou
jusqu'à Kouch, cent vingt-
sept provinces,  à chaque
province  selon  son  écri-
ture, à chaque nation se-
lon sa langue et aux Juifs
selon leur écriture et leur
langue.  10.  Il  le  rédigea
au nom du roi A'hachvé-
roch  et  le  scella  avec  le
sceau  du  roi,  et  envoya
les missives par des cour-
riers rapides à cheval, ap-
partenant  au  service  de
l’état  et  élevés  dans  les

י:  תדח דש לח מות ן  דח בש אא בדש י  יתח אח רא (ס)וש

רתשם {ז} ום שםש חח אד לתךש  ת מד הח ר  ידתאמת וח
י כח דדכ רש מא ודלש ה  א כד לש ח מד הח ר  ם תד סש את לש
י תדח תח ן נא מא ית הא ה בם נדם י הח הודדח ידש הח
ץ עם הא ל  עח לוד  א תד אתתות  וש ר  ם תד סש את לש

דות  יא ח  לח א שם ר  ת שם אד ל  (ביהודיים)עח

ים:  הודדח ידש ל {ח}בדח עח בוד  תש ם כדח ת תד אח וש
ם יכת ינם עם בדש ב  ות טד ח כד ים  הודדח ידש הח
ת עח בדח טח בדש מוד  תש חח וש לתךש  ת מד ם הח ם שם בדש
ב א תד כש נח ר  ת שם אד ב  תא כש י  כדח לתךש  ת מד הח
ת עח בדח טח ם בדש ות תד חש נח וש לתךש  ת מד ם הח ם שם בדש

יב:  שםח הא ין לש אם לתךש  ת מד אוד {ט}הח רש קדא ידח וח
יא הח הח ת  עם בדא לתךש  ת מד הח י  רם סתפש
שם חתדת הודא  י  ישםח לח ש שםד הח שם  חתדת בדח
ות בד ים  רח שרש עת וש ה  שםא לות שםש בדח ן  יוא סח
י כח דדכ רש ה מא ודא ר צח ת שם ל אד כא ב כדש תם א כד ידח וח
ל את וש ים  הודדח ידש הח ל  את
י רם שרא וש ת  חות ח פד הח וש ם  י נח ש פד רש דדח שםש חח אד הא
ד עח וש וד  התדד מם ר  ת שם אד ת  ינות דח מדש הח
ה אא ודמם ים  רח שרש עת וש ע  בח ת שם ודשם  כד
ה ינא דח ודמש ה  ינא דח מש ה  ינא דח מש
ל את וש תנות  שם לש ם כדח עא ם וא עח וש הד  בא תא כש כדח
ם: נא ות שם לש כח וש ם  בא תא כש כדח ים  הודדח ידש הח
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écuries  royales,  11.disant
que  le  roi  autorisait  les
Juifs de chaque ville à se
rassembler et à défendre
leur  vie,  en anéantissant,
en tuant et en détruisant
l'armée  de  toute  nation
ou de toute province qui
pourrait  les  attaquer,  y
compris  leurs  enfants  et
leurs  femmes,  de  même
qu'en s'appropriant  leurs
possessions,  12.  en  une
même  journée,  dans
toutes  les  provinces  du
roi  A'hachvéroch,  le  trei-
zième  jour  du  douzième
mois, celui d'Adar. 13. La
teneur de cet édit fut en-
voyée afin qu'il soit érigé
en  loi  dans  chaque  pro-
vince,  clairement  pour
toutes  les  nations,  de
sorte que les Juifs soient
prêts  pour  ce  jour  et
puissent  se  venger  de
leurs  ennemis.  14.  Les
courriers, chevauchant les
mules des écuries du roi,
partirent avec rapidité et
empressement,  propa-
geant  l'édit  du  roi,  et  la
loi  fut  promulguée  à
Chouchane,  la  capitale.
15. Et Mordékhaï sortit de
chez le roi, portant un ha-
bit  royal  bleu  azur  et
blanc,  avec  une  grande

לתךש {י} ת מד הח ם  ם שם בדש תב  תד כש ידח וח
ת עח בדח טח בדש תם  תד חש ידח וח רתשם  ום שםש חח אד
ד יח בדש ים  רח פא סש לחח  שםש ידח וח ךש  לת ת מד הח
שם כת רת י הא בם ים רתכש ודסח סד ים בדח צח רא הא
ים: כח א מד רח הא י  נם בדש ם  י נח רא תדש שםש חח אד הא

ים {יא} הודדח ידש לח לתךש  ת מד ן הח תח ר נא ת שם אד
ל הם קדא הח יר לש עח וא יר  ל עח כא ר בדש ת שם אד
יד מח שםש הח לש ם  שםא פש נח ל  עח מתד  עד לח וש
יל חם ל  א כד ת  את ד  בדם אח ודלש רתג  הד לח וש
ף ם טח ים אתתא רח צדא ה הח ינא דח ם ודמש עח

ז:  בות לאם לא לא ים ודשםש שםח נא ם {יב}וש יות בדש
לתךש ת מד הח ת  ינות דח מש ל  כא בדש ד  חא את
ר שרא עא ה  שםא לות שםש בדח שם  רות ום שםש חח אד
שם ר הודא חתדת שרא ים עא נם שםש שם  חתדת לש

ר:  דא ב {יג}אד תא כדש הח ן  גת ת שם תש ח פד
ה ינא דח מש ל  כא בדש ת  דדא ן  תם נדא הח לש
ים מדח עח הא ל  כא לש לודי  גדא ה  ינא דח ודמש

ת  יות הש לח ים(היהודיים)וש הודדח ידש הח  
זדתה(עתודים) הח ם  ידות לח ים  ידח תח עד  

ם:  יהת בם אתיש ם מם קם נדא הח ים {יד}לש צח רא הא
ם י נח רא תדש שםש חח אד הא שם  כת רת הא י  בם רתכש
ר בח דש ים בדח חודפח ים ודדש לח בתהא אוד מש צש יא
ן ח ודשם שם בדש ה  נא תדש נח ת  דדא הח וש לתךש  ת מד הח
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couronne d'or et un châle
de  lin  fin  et  de  laine
pourpre, et la ville Chou-
chane fut dans  la  jubila-
tion et la joie 16. Pour les
Juifs, ce fut la lumière et
la  joie,  et  l’allégresse,  et
des  marques  d'honneur.
17.  En  chaque  province,
en chaque ville où parve-
naient  l'édit  du roi  et  sa
loi,  c'était  l'allégresse  et
la joie pour les Juifs, fes-
tin et jour de fête ; et un
grand  nombre  parmi  les
gens  du  pays  se  firent
juifs, car la peur des Juifs
s'était emparée d'eux.

ה:  ירא בדח א* {טו}(ס) הח צא יא י  כח דדכ רש ודמא
כודת לש מח בודשם  לש בדח לתךש  ת מד י הח נם פש ח לד מח
ב הא זא ת  רת טת עד וח חודר  וא לתת  כם תדש
ן מא גדא רש אח וש ודץ  בד יךש  רח כש תח וש לאה  דות גדש
ה: חא מם שרא וש לאה  הד ן צא א ודשם יר שם עח הא וש

ה {טז} רא אות ה  תא יש הא ים  הודדח ידש לח
ר: יקא תן וח שר שרא ה וש חא מש שרח ל {יז} וש כא ודבש

יר עח ל  כא ודבש ה  ינא דח ודמש ה  ינא דח מש
לתךש ת מד ר הח בח ר דדש ת שם ם אד קות יר מש עח וא
ן ות שר שרא וש ה  חא מש שרח יעח  גדח מח תות  דא וש
ב טות ם  יות וש ה  ת תד שםש מח ים  הודדח ידש לח
ץ רת אא הא י  ם מד עח מם ים  בדח רח וש
ד חח ח פד ל  פח נא י  כדח ים  דח הד יח תש מח

ם:  לםיהת ים עד הודדח ידש הח

CCHAPITREHAPITRE 9 9    

 treizième  jour
du  douzième

mois, qui est celui d'Adar,
quand vint le temps d'ac-
complir l'édit du roi et sa

Au הודא {א} שם  חתדת ר  שרא עא ים  נם שםש ודבח
ם ר יות שרא ה עא שםא לות שםש ר בדח דא שם אד חתדת
לתךש ת מד הח ר  בח דדש יעח  גדח הח ר  ת שם אד ות  בד

*Ces versets  sont récités à haute voix par  l’assemblée pendant la  lecture de Méguila.
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loi, le jour où les ennemis
des  Juifs  avaient  pensé
les  dominer,  la  situation
fut renversée et ce furent
les  Juifs  qui  dominèrent
leurs ennemis. 2. Les Juifs
se  rassemblèrent  dans
leurs  villes,  dans  toutes
les provinces du roi A'ha-
chvéroch,  afin  d'attaquer
ceux  qui  voulaient  leur
nuire,  et  aucun  homme
ne  put  se  tenir  sur  leur
chemin,  car  leur  crainte
s'était emparée de toutes
les  nations.  3.  Tous  les
ministres  des  provinces,
les  satrapes,  les  gouver-
neurs, les préposés du roi
honoraient les Juifs, car la
crainte  de  Mordékhaï
s'était abattue sur eux. 4.
Car  Mordékhaï  était  im-
portant dans le palais du
roi et sa renommée se ré-
pandait  dans  toutes  les
provinces,  car  Mordékhaï
avait un pouvoir grandis-
sant  sans  cesse.  5.  Les
Juifs  passèrent  leurs  en-
nemis  au  fil  de  l'épée,
tuant et détruisant,  et ils
firent à leurs ennemis ce
que bon leur semblait. 6.
A Chouchane, la capitale,
les Juifs tuèrent et détrui-

ר ת שם אד ם  ידות בדח ת  ות שר עא הם לש תות  דא וש
ט לות שםש לח ים  הודדח ידש הח י  בם אתיש רוד  בדש שרח
ר ת שם אד הודא  ךש  פות הד נח וש ם  הת בדא
ה א מד הם ים  הודדח ידש הח טוד  לש שםש יח

ם יהת אם תנש שר לוד {ב}: בדש הד קש נח
ל כא בדש ם  יהת רם עא בדש ים  הודדח ידש הח
שם רות ום שםש חח אכ לתךש  ת מד הח ת  ינות דח מש
ם תא עא רא י  ם שם קש בח מש בדח ד  יא לתחח  שםש לח
י כדח ם  יהת נם פש לח ד  מח עא לתא  ישם  אח וש
ים מדח עח הא ל  א כד ל  עח ם  דדא חש ח פד ל  פח :נא

ת {ג} ינות דח מדש הח י  רם שרא ל  כא וש
י עתשרם ת וש חות ח פד הח ם וש י נח ש פד רש דדח שםש חח אד הא וש
ךש לת ת מד לח ר  ת שם אד ה  לאאכא מדש הח
י כדח ים  הודדח ידש הח ת  את ים  אח ש שרד נח מש
ם לםיהת עד י  כח דדכ רש מא ד  חח ח פד ל  פח :נא

ית {ד} בם בדש י  כח דדכ רש מא ל  דות גא י  כדח
ל כא בדש לםךש  הות עות  מש שםא וש לתךש  ת מד הח
י כח דדכ רש מא ישם  אח הא י  כדח ת  ינות דח מדש הח

ל דות גא וש לםךש  ים {ה}: הות הודדח ידש הח וד  כד ידח וח
ב רת חת ת  ח כד מח ם  יהת בם אתיש ל  כא בדש
ם יהת אם תנש שר בש וד  שר עד ידח ן וח דא בש אח ג וש רת הת וש

ם נא צות רש ה {ו}: כדח ירא בדח הח ן  ח ודשם שם ודבש
שם מם חד ד  בדם אח וש ים  הודדח ידש הח גוד  רש הא
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sirent  cinq  cents
personnes,  7.  et  ils
tuèrent  Parchandata  et
Dalfon et Aspata 8. et Po-
rata et Adalya et Aridata
9. et Parmachta et Arissaï
et  Aridaï  et  Vaïzata,  10.
les dix fils de Haman, fils
de Hamdata, persécuteur
des  Juifs,  mais  ils  ne
prirent rien du butin.  11.
Ce jour-là,  le  nombre de
personnes tuées à Chou-
chane, la capitale, fut ap-
porté devant le roi. 12. Et
le roi dit à la reine Esther :
« A  Chouchane,  la  capi-
tale,  les  Juifs  ont  tué  et
détruit  cinq  cents
hommes et les dix fils de
Haman ;  que  n'auront-ils
pas  fait  dans  les  autres
provinces du roi ? Quelle
est  ta  demande ?  Elle  te
sera accordée. As-tu une
autre  requête ?  Elle  sera
exaucée. »  13.  Esther  ré-
pondit :  « Si le roi en est
satisfait,  que les  Juifs  de
Chouchane soient autori-
sés à faire demain ce qui
était  légal  aujourd'hui  et
que les dix fils de Haman
soient pendus sur la po-
tence. » 14. Le roi ordon-
na qu'il en soit ainsi, la loi

ישם אח ת  אות {ז})ס(: מם ת    אם וש
א  תא דדא נש ח שם רש ח ן  )ס(פד פות לש ת דדח אם )ס(וש

א תא א פד סש אח ת  אם {ח})ס(: וש ת    אם וש
א  תא רא ות א  )ס(פד יא לש דח אד ת  אם )ס(וש

א תא ידא רח אד ת  אם {ט})ס (:וש ת    אם וש
א  א תד שםש מח רש ח י  )ס(פד יסח רח ת אד אם )ס(וש

י  דח רח ת אד אם א )ס(וש זאתא יש ת וח אם )ס(: וש

ן {י} בדת ן  מא הא י  נם בדש ת  רת שרת עד
גוד רא ים הא הודדח ידש ר הח א צתרם תא דא מדש הח
ם דא יא ת  את חוד  לש א שם לתא  זדאה  בדח :ודבח

ר {יא} ח פד סש מח א  בדא הודא  הח ם  ידות בדח
ה ירא בדח הח ן  ח ודשם שם בדש ים  רודגח הד הח

לתךש ת מד י הח נם פש לתךש {יב}: לח ת מד ר הח ידתאמת וח
ן ח ודשם שם בדש ה  א כד לש ח מד הח ר  ם תד סש את לש
ד בדם אח וש ים  הודדח ידש הח גוד  רש ה הא ירא בדח הח
ת רת שרת ת עד אם ישם וש ת אח אות שם מם מם חד
ת ינות דח מש ר  אא שםש בדח ן  מא הא י  נם בדש
ךש תם לא אם ש ה שםד ודמח וד  שר ה עא מת לתךש  ת מד הח
ד עות ךש  תם שםא קדא בדח ה  ודמח ךש  לא ן  תם נדא יח וש

שר עא תם ם {יג}: וש ר אח ם תד סש ר את תאמת תד וח
ר חא ם מא ן גדח תם נדא ב יח טות לתךש  ת מד ל הח עח
ן א ודשם שם בדש ר  ת שם אד ים  הודדח ידש לח
ת אם וש ם  ידות הח ת  דא כדש ת  ות שר עד לח

- 35 -



CCHAPITREHAPITRE 9 9  

fut  proclamée  à  Chou-
chane  et  les  dix  fils  de
Haman furent pendus. 15.
Ainsi,  les  Juifs  de  Chou-
chane  se  rassemblèrent
encore,  au  quatorzième
jour du mois d'Adar et ils
tuèrent  trois  cents
hommes  à  Chouchane,
mais ils ne prirent rien du
butin. 16. Tous les autres
Juifs,  dans les différentes
provinces  du roi,  se  ras-
semblèrent  et  sauvèrent
leur vie en se libérant de
leurs  ennemis,  et  ils
tuèrent  soixante-quinze
mille de ceux qui les haïs-
saient, mais ils ne prirent
rien du butin, 17. le trei-
zième  jour  du  mois
d'Adar,  ils  se  reposèrent
le  quatorzième  jour,  en
firent un jour de festin et
de  réjouissance.  18.  Les
Juifs  de  Chouchane  se
rassemblèrent le treize et
le  quatorze  Adar,  ils  se
reposèrent  le  quinze,  en
firent un jour de festin et
de réjouissance. 19. De ce
fait,  les  Juifs  des  cam-
pagnes, ceux qui habitent
dans  les  villes  ouvertes
[sans muraille d'enceinte],
célèbrent la fête au qua-

ל עח לוד  תש יח ן  מא הא י  נם בדש ת  רת שרת עד
ץ עם לתךש {יד}: הא ת מד הח ר  ידתאמת וח

ת דדא ן  תם נדא תדח וח ן  ם כד ת  ות שר עא הם לש
ן מא י הא נם ת בדש רת שרת ת עד אם ן וש א ודשם שם בדש

לוד א לוד  {טו}: תד הד קדא ידח )היהודיים(וח

ם גדח ן  א ודשם שם בדש ר  ת שם אד ים  הודדח ידש הח
שם חתדת לש ר  שרא עא ה  עא בדא רש אח ם  יות בדש
לתשם שםש ן  א ודשם שם בש גוד  רש הח ידח וח ר  דא אד
חוד לש א זדאה לתא שם בדח ודבח ישם  ת אח אות מם

ם דא יא ת  ים {טז}: את הודדח ידש הח ר  אא ודשםש
לוד הד קש נח לתךש  ת מד ת הח ינות דח מש ר בדח ת שם אד
חח נות וש ם  שםא פש נח ל  עח מתד  עא וש
ם יהת אם תנש שר בדש רתג  הא וש ם  יהת בם אתיש מם
זדאה בדח ודבח לתף  אא ים  עח בש שםח וש ה  א שםד מח חד

ם דא יא ת  את חוד  לש א שם ם {יז}: לתא  יות בדש
חח נות ר וש דא שם אד חתדת ר לש שרא ה עא לתשםא שםש
תה שר עא וש ות  בד ר  שרא עא ה  עא בדא רש אח בדש
ה חא מש שרח וש ה  ת תד שםש מח ם  יות :אתתות 

ר) והיהודיים( {יח} ת שם אד ים  הודדח ידש הח וש
ר שרא ה עא לתשםא שםש בדח לוד  הד קש ן נח א ודשם שם בדש
חח נות וש ות  בד ר  שרא עא ה  עא בדא רש אח ודבש ות  בד
תה אתתות שר עא וש ות  ר בד שרא ה עא א שםד מח חד בדח

ה חא מש שרח וש ה  ת תד שםש מח ם  ל {יט}: יות עח
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torzième  jour  du  mois
d'Adar,  jour  de  festin  et
de réjouissance, où ils en-
voient  des  mets  les  uns
aux autres. 20. Mordékhaï
rédigea  ces  événements
et il  envoya des lettres à
tous les Juifs vivant dans
les  différents  provinces
du  roi  A'hachvéroch,
proches ou éloignées, 21.
leur demandant de main-
tenir  et  de  célébrer,
chaque année, le quator-
zième  et  le  quinzième
jours du mois d'Adar, 22.
comme aux  jours  où  les
Juifs  furent  libérés  de
leurs ennemis et au mois
qui  fut  transformé  pour
eux d'angoisse en joie, de
deuil  en  fête,  en  en  fai-
sant des jours de célébra-
tion,  de  réjouissance,  en
envoyant  des  mets  les
uns aux autres et en fai-
sant  des  dons  aux
pauvres. 23.Les Juifs acce-
ptèrent  ce  qu'ils  avaient
déjà commencé à obser-
ver et ce que Mordékhaï
leur avait écrit. 24. En ef-
fet,  Haman, fils  de Ham-
data, l'Agaguite, persécu-
teur des Juifs, avait prévu
d’exterminer les Juifs et il

ים  הודדח ידש הח ן  ם ים )הפרוזים(כד זח רא ש פד הח
ים ת עתשרח זות רא ש פד י הח רם עא ים בדש בח ידתשםש הח
שם חתדת ר לש שרא ה עא עא בדא רש ם אח ת יות אם
ם יות וש ה  ת תד שםש ודמח ה  חא מש שרח ר  דא אד
ישם אח ת  נות מא חח  לות שםש ודמח ב  טות

הוד עם רם ת {כ}: לש י את כח דדכ רש תב מא תד כש ידח וח
ים רח פא לחח סש שםש ידח תה וח לד אם ים הא רח בא דדש הח
ל כא בדש ר  ת שם אד ים  הודדח ידש הח ל  א כד ל  את
שם רות ום שםש חח אד לתךש  ת מד הח ת  ינות דח מש
ים קח חות רש הא וש ים  בח רות קדש :הח

ת {כא} יות הש לח ם  לםיהת עד ידםם  קח לש
ר שרא ה עא עא בדא רש ם אח ת יות ים אם עתשרח
ה א שםד מח ם חד יות ת  אם וש ר  דא אד שם  חתדת לש
ה נא א שם וש ה  נא א שם ל  כא בדש ות  בד ר  שרא :עא

ם {כב} הת בא חוד  נא ר  ת שם אד ים  מח ידא ח כד
שם חתדת הח וש ם  יהת בם יש אות מם ים  הודדח ידש הח
ן גות ידא מח ם  הת לא ךש  ח פד הש נת ר  ת שם אד
ב טות ם  יות לש ל  בת אם ודמם ה  חא מש שרח לש
ה ת תד שםש מח י  מם יש ם  תא אות ת  ות שר עד לח
ישם אח ת  נות מא חח  לות שםש ודמח ה  חא מש שרח וש
ים נח יות בש את לא ת  נות א תד ודמח הוד  עם רם :לש

ר {כג} ת שם אד ת  ים אם הודדח ידש הח ל  בדם קח וש
ר ת שם אד ת  אם וש ת  ות שר עד לח וד  לד חם הם
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fit  un Pour,  un tirage au
sort, pour les anéantir et
les détruire. 25. Et quand
la chose parvint devant le
roi, celui-ci déclara et or-
donna qu'un édit soit ré-
digé à cet effet, que l'in-
fâme complot de Haman
contre  les  Juifs  se  re-
tourne  contre  sa  propre
tête, et que lui et ses fils
soient  pendus  sur  une
potence.  26.  C'est  pour
cela qu'ils appelèrent ces
jours  Pourim,  du  fait  du
Pour, à cause de tous les
événements  consignés
dans cette missive, expo-
sant ce qui leur arriva et
pourquoi ils jugèrent bon
d'instaurer  une  fête.  27.
Les  Juifs  établirent  et
s'engagèrent,  pour  eux-
mêmes,  pour  leurs  des-
cendants  et  pour  tous
ceux qui se convertiraient
à  leur  foi,  à  célébrer,
chaque  année,  ces  deux
jours  de  la  manière  qui
vient  d'être  décrite  ici,
aux  dates  qui
conviennent.  28.  Ces
jours  sont  commémorés
et  célébrés,  en  chaque
génération,  par  chaque
famille, dans chaque pro-

ם לםיהת אד י  כח דדכ רש מא ב  תח א י {כד}: כד כדח
ר י צתרם גח גא אד א הא תא דא מדש ן הח ן בדת מא הא
ל עח ב  שםח חא ים  הודדח ידש הח ל  א כד
ודר פד יל  ח פד הח וש ם  דא בדש אח לש ים  הודדח ידש הח
ם דא בדש אח ודלש ם  א מד הד לש ל  רא ות גד הח :הודא 

ר {כה} מח אא לתךש  ת מד י הח נם פש לח הד  בתאא ודבש
ות תד בש שםח חד מח ודב  שם יא ר  פת ם סד הח ם  עח
ל עח ב  שםח חא ר  ת שם אד ה  עא רא הא
לוד אתתות תא ות וש ל רתאשם ים עח הודדח ידש הח

ץ עם ל הא יו עח נא ת בדא את ן {כו}: וש ם ל כד עח
ל ים עח תה פודרח לד אם ים הא מח ידא אוד לח רש קא
י רם בש ל דדח א ל כד ן עח ם ל כד ודר עח פד ם הח ם שם
ל עח אוד  ה רא ודמא זדתאת  ת הח רת גדת אח הא
ם לםיהת אד יעח  גדח הח ה  ודמא ה  כא א :כד

מוד  {כז} ידש ים) וקבל(קח הודדח ידש הח לוד  בדש קח וש
ל א כד ל  עח וש ם  עא רש זח ל  עח וש ם  לםיהת עד
ר בות עד יח לתא  וש ם  לםיהת עד ים  וח לש נדח הח
ים מח ידא י הח נם ת שםש ים אם ת עתשרח יות הש לח
ל כא בדש ם  נדא מח זש כח וש ם  בא תא כש כדח תה  לד אם הא

ה נא א שם וש ה  נא א ים {כח}: שם מח ידא הח וש
ל כא בדש ים  שרח עד נח וש ים  רח א כד זש נח תה  לד אם הא
ה חא א פד שםש ודמח ה  חא א פד שםש מח ר  דות וא ר  ות דד
יר עח וא יר  עח וש ה  ינא דח ודמש ה  ינא דח מש
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vince  et  chaque  ville,  et
les jours de Pourim ne se-
ront  jamais  abolis  parmi
les  Juifs  et  leur  souvenir
ne s'effacera pas de leurs
descendants. 29. La reine
Esther,  fille  d'Avi'haïl  et
Mordékhaï  le  Juif  écri-
virent  l'importance  des
miracles,  afin  d'établir  la
fête  par  cette  seconde
missive de Pourim. 30. Et
il  envoya  des  lettres  à
tous  les  Juifs,  dans  les
cent vingt-sept provinces
du royaume de A'hachvé-
roch,  avec  des  mots  de
paix et de vérité, 31. pour
instituer  ces  jours  de
Pourim  aux  dates  qui
conviennent,  de  la  ma-
nière  qui  a  été  établie
pour  eux  par  Mordékhaï
le  Juif  et  la  reine  Esther,
puisqu'ils  s'étaient  enga-
gés  eux-mêmes  et
avaient engagé leur des-
cendance  à  observer  les
jeûnes  et  les  lamenta-
tions.  32.  Et  le  discours
d'Esther confirma l'obser-
vance  de  ces  jours  de
Pourim,  le  récit  en  fut
consigné dans l’écriture.

לתא תה  לד אם הא ים  ודרח פד הח י  ימם וח
ם רא כש זח ים וש הודדח ידש הח ךש  ות תד מח רוד  בש עח יח

ם עא רש זדח מח סודף  יא )ס(: לתא 

ה {כט} א כד לש ח מד הח ר  ם תד סש את תב  תד כש תדח וח
י הודדח ידש הח י  כח דדכ רש ודמא ל  יח יחח בח אד ת  בח
ת רת גדת ת אח ידםם אם קח ף לש תקת ל תד א ת כד את
ית נח ם שםד הח זדתאת  הח ים  ודרח פד :הח

ל {ל} א כד ל  את ים  רח פא סש לחח  שםש ידח וח
ים רח שרש עת וש ע  בח ת שם ל  את ים  הודדח ידש הח
כודת לש מח ה  ינא דח מש ה  אא ודמם
ת מת אל ם ות לות א י שם רם בש שם דדח רות ום שםש חח :אד

ים {לא} רח ד פד הח י  מם יש ת  אם ידםם  קח לש
ם ידח קח ר  ת שם אד ח כד ם  יהת נדם מח זש בדח תה  לד אם הא
י הודדח ידש הח י  כח דדכ רש מא ם  לםיהת עד
מוד ידש ר קח ת שם אד כח ה וש א כד לש ח מד ר הח ם תד סש את וש
י רם בש דדח ם  עא רש זח ל  עח וש ם  שםא פש נח ל  עח

ם תא קא עד זח וש ת  תמות צד ר {לב}: הח מח אד ודמח
ים רח ד פד הח י  רם בש דדח ם  ידח קח ר  ם תד סש את

ר פת ם סד ב בדח א תד כש נח תה וש לד אם  )ס (:הא
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CCHAPITREHAPITRE 10 10    

 roi  A'hachvéroch
fixa un impôt  sur

le continent et les îles de
la mer. 2. Tout le récit de
son  pouvoir  et  de  sa
puissance, et l'énoncé de
la  grandeur  de  Mordé-
khaï que le roi avait pro-
mu,  sont consignés dans
le  livre  des  chroniques
des  rois  de Médie et de
Perse.  3.  Car  Mordékhaï,
le Juif était le second du
roi  A'hachvéroch,  il  était
grand aux  yeux  des juifs
et aimé par ses nombreux
frères ;  il  rechercha  le
bien de son peuple  et il
parla  de paix  pour toute
sa descendance.

Le לתךש  {א} ת מד הח ם  שרת ידא (אחשרש)וח

י ידם אח ץ וש רת אא ל הא ס עח שם מח רות ום שםש חח אד
ם:  ידא ות {ב}הח פד קש תא ה  שרם עד מח ל  כא וש

חת לד דד גדש ת  שםח רא ודפא תות  בודרא ודגש
ךש לת ת מד הח לות  דדש גדח ר  ת שם אד י  כח דדכ רש מא
ר פת סם ל  עח ים  תודבח כדש ם  הם א  לות הד
י דח מא י  כם לש מח לש ים  מח ידא הח י  רם בש דדח

ס:  רא י* {ג}ודפא הודדח ידש הח י  כח דדכ רש מא י  כדח
ל דות גא שם וש רות ום שםש חח לתךש אד ת מד ה לח נת שםש מח
יו חא את רתב  לש צודי  רא וש ים  הודדח ידש לח
ם לות א ר שם דתבם וש ות  מד עח ב לש טות שם  תרם דד

: עות רש ל זח כא (פפפ) לש

*Ce  verset  est  récité  à  haute  voix  par  l’assemblée  pendant  la  lecture  de  Méguila.
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Après avoir enroulé la Méguila, [si il y a minyane] le Baal Koré
récitera la bénédiction suivante : 

ה  התוא ה יש א תד רודךש אח לאם, בדא עות הא לתךש  ינוד מת י לתהם ל, [אל אם ב] הח רא הא
נוד יבם ת־רח נוד, את ינם ת־דדח את ן  דדא הח נוד, וש תם מא קש ת־נח את ם  קם ות נד הח ,וש

נוד ם שם פש נח י  בם יש ל־אות כא לש ודל  מד גדש םם  לד ח שם מש הח נוד, וש לא ע  רא פש נדח הח וש
ינוד י רם צדא ה . מח התוא יש ה  א תד אח רודךש  ל, בדא אם רא שרש יח ות  מד עח ע לש רא פש נדח הח

יעח שםח ות מד ל הח אם ם הא יהת רם ל־צא כד :מח

puis toute l’assemblée dira :

י כח דד רודךש מרש בדא ן מא רודר הא אא

ר ם תד סש ה את רודכא בדש שם ה זתרת רודרא אד

ל אם רא שרש ל־יח א ים כד רודכח בדש ים עח שםא רש ל־הא א ים כד רודרח אד

ב כודר לטות ה זא נא בות רש ם חח גח וש
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LLÉCHEMÉCHEM Y YII''HOUDHOUD    

Au moment d’exécuter la Mitsva de Matanot Laévionime et
Michloa'h Manot,  il  faudra avoir  l'intention d'accomplir  la
Mitsva. Pour cela, il est bon de lire auparavant le « Léchem
yi'houd » composé pour l'occasion.

Avant Matanot LaévionimeAvant Matanot Laévionime

חודד יח ם  ם שם חודדלש יח ם  ם שם ,לש יהד ם תד ינש כח ודשםש הודא  יךש  רח בדש א  שםא קודדש  
ם י"ה ם א שם דא חד יח ילוד, לש חח ודדש ימוד  חח ימוד, ודרש חח ודרש ילוד  חח דש בדח

ים  לח א שםש חודדא יח ו"ה בדש נדםה(יהוה) בדש ל, הח אם רא שרש ל יח א ם כד ם שם בדש
ה, לא בדא קח י  רם בש דדח מח ה  שרם עד ת  וח צש מח ידםם  קח לש ים  אח בדא נוד  חש נח אד
ר שרא ה עא עא בדא רש ם אח יום בדש ים  נח יום בש אב י  נם שםש לח ת  נום א תד ן מח ם תד לח
ן ם תד יח ה זום  וא צש י מח דם ל יש עח ר, וש דא אד שם  חםדב ר) לש שרא ה עא שםא מח (חד
י דם כדש ין  םחח מד הח ת  רח אא הב ת  נום א תד מח ל  חם רא לש א  בדא אח דדש ד  סום יש הח
ת חח נח ת  ום שר עד לח זדבה,  הח ם  ידום בדח הד  צודפא רש ח פד ן  יח נש בדח יל  דדח גש הח לש
שם םרב ן שם קדם תח נוד, ודלש אם רש ום ן בד צום ת רש ום שר עד לח וש נוד  רם צש יום לש רודחח 
נוד נש ודח כדח וד  לד אח כדש יךא  נב פא לבה לש עד יח ן, וש יום לש ם עב קום מא בדש ה זום  וא צש מח
יוד הש יח  . זום ה  וא צש מח בדש ן  ודם כח לש ת  אודיום רש הא ת  נום ודא ח כד הח ל  כא בדש
י צודרח ה  הםוא יש  , יךא נא פא לש י  בדח לח ן  יום גש הב וש י  פח י  רם מש אח ן  צום רא לש
ה שרם עד ודמח ינוד,  לם עא ינוד  לםהם אל י  דםנא אד ם  נםעח י  יהח וח י.  לח אד גם וש

הוד: נם נש ום ינוד כד דם ה יא שרם עד ינוד, ודמח לם ה עא נא נש ום ינוד כד דם יא
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Avant Michloa'h ManotAvant Michloa'h Manot

חודד  יח ם  ם שם חודד לש יח ם  ם שם ,לש יהד ם תד ינש כח ודשםש הודא  יךש  רח בדש א  שםא קודדש
ם י"ה ם א שם דא חד יח ילוד, לש חח ודדש ימוד  חח ימוד, ודרש חח ודרש ילוד  חח דש בדח

ים  לח א שםש חודדא יח ו"ה בדש נדםה(יהוה)בדש ל, הח אם רא שרש ל יח א ם כד ם שם בדש  
ה, לא בדא קח י  רם בש דדח מח ה  שרם עד ת  וח צש מח ידםם  קח לש ים  אח בדא נוד  חש נח אד
ר שרא עא ה  עא בדא רש אח ם  יום בדש הוד  עם רם לש ישם  אח ת  נום מא לםחח  שםש לח
ן ם תד יח ה זום  וא צש י מח דם ל יש עח ר, וש דא אד שם  חםדב ר) לש שרא ה עא שםא מח (חד
ת ום שר עד לח כודת,  לש ח מד הח ד  יסום לח ת  רום אום א  בדא אח דדש ד  סום יש הח
יוד הש יח נוד.  אם רש ום בד ן  צום רש ת  ום שר עד לח וש נוד  רם צש יום לש רודחח  ת  חח נח
י צודרח ה  הםוא יש  , יךא נא פא לש י  בדח לח ן  יום גש הב וש י  פח י  רם מש אח ן  צום רא לש
ה שרם עד ודמח ינוד,  לם עא ינוד  לםהם אל י  דםנא אד ם  נםעח י  יהח וח י.  לח אד גם וש

הוד: נם נש ום ינוד כד דם ה יא שרם עד ינוד, ודמח לם ה עא נא נש ום ינוד כד דם יא
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SSÉDÈREÉDÈRE  DUDU M MICHTÉICHTÉ      

Nétilat YadaïmNétilat Yadaïm

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

ד חוד ם יח ם שם ילוד לש חח ימוד ודדש חח ימוד ודרש חח ילוד ודרש חח דש בדח הד  ם תד ינש כח יךש הודא ודשש רח א בדש שםא דש קד
ת יוד ם אום ם א שם דא חד יח ת הם"לש א"ד אום ת וא אום ת הם"א בד ים, א"ו אום לח א שםש חודדא יח בדש
ל אם רא שרש יח ל  א כד ם  ם שם זדםנוד, בדש עד ת  ינח כח שםש לודי  עח ודלש א  רא פש עח מם א  תדא ינש כח שםש א  מא קא אד ,לח

ם ב קםדב יטם ן הם פא שםש פש ח שם י ודלש דח ל יא ום טד ן לח נא בדא רח ה דדש שרם ת עד וח צש ידםם מח קח א לש י בא ינח רם הד
ה דא עד י, סש אח רש ום בד ן  צום רש ת  ום שר עד לח וש י  רח צש יום לש רודחח  ת  חח נח ת  ום שר עד לח י  דם א ן, כד קדם תח לש

ן יום לש ם עב קום מא בדש ה זום  וא צש מח שם  םרב ךא. שם י נב פא לדש ן מח צום י רא יהח י, וח אלםהם ום ינוד  לםהם ה אל הםוא יש
ינוד תם בום ילחת, אד טח ל נש ב ה זום שם וא צש יךא מח נב פא ה לש צודיא לבת ודרש בדב קד ה ודמש ודבא שם יבה חד הש תדח ב שם

ה דדא ם סעד ודף קםדב שם פש ח שםד הח ם וש יח דח ן, יא ודם ת לכח ראודיום ת הא נום ודא ח כד ל הח כא י בדש תדח נש ודח כח וד  לד אח כדש
ה זום וא צש מח . בדש

ן צון רצ י  יהח ךא וח י נב פא לדש ינוד, מח תם בום אד י  אלםהם ום ינוד  לםהם אל ה  ת, יהםוא וח צש מח כודת  זש בדח ב שם
ה דא ם סעד ם קםדב יח דח ילחת יא טח ל נש ךש עח רם בא ר נש ב שם ה אד כא רא בדש ן, הח צום ת רא ה עם תדא יבה עח הש יח

יךא נב ים, לפא נם שםש לח ים  לח דום גדש ת  רום ין ואום מםחח ע  פח ב ף שם ין סום ר אם אום ן  מח ךש  ם שם מדא יח וש
ים צודפח רש ח פד ר  שרא ת, עא ללום ום כד הח ת  ירום פח סש ר  שרב עב בדש ים  מודזח רש ת, הא מודזום רש ן  הם ב שם

ם יח דח ידא ת הח עום בד צש ר אב שרב עב ת, בדש כום רא בדש ר הח שרב ע עב פח ב ל שם בדם קח ם נש א שםד תודב, ודמח א כד ח :כד
ירםשם תח וש ן  גא דדא ורםב  ץ  רב אא הא י  ם נד מח שםש ודמח ם  יח מח א שםד הח ל  ח טד מח ים  לםהח אל הא ךא  לש ן  ב תד :ויח

ים מדח אד לש ךא  לש וד  ו חד ח תד שםש ים ויח מדח עח דודךא  בש עח יךא, יח חב אח יר לש בח גדש ה  ום ךא, הל לש וד  ו חד ח תד שםש יח וש
ךא ב מד י אח נם רודר .בדש יךא אא רב רד רודךש, אום ךא בדא י כב רש בא  :ודמש

On procède à la nétilat yadaïm puis on récite la  bénédiction
suivante:

ךש רוד צ ה בד א תד אח ה  הםוא לאם, יאהדונהי יש עום הא לבךש  מב ינוד  לםהם נוד, אל א שם דדש קח ר  ב שם אד
יו תא ום צש מח ם., בדש יח דא ילחת יא טח ל נש נוד עח ודא צח וש

On recite ensuite la bénédiction sur le pain:
ךש רוד צ ה בד א תד אח ה  הםוא ןיאהדונהי יש ם מח יא לבחב צח ום מד לאם הח עום לבךש הא ינוד מב לםהם אל  

ץ. רב אא הא
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Léchem Yi'houdLéchem Yi'houd

Avant de commencer le Michté il sera bon de dire ce qui suit :

חודד יח ם  ם שם חודדלש יח ם  ם שם , לש יהד ם תד ינש כח ודשםש הודא  יךש  רח בדש א  שםא קודדש
ם י"ה ם א שם דא חד יח ילוד, לש חח ודדש ימוד  חח ימוד, ודרש חח ודרש ילוד  חח דש בדח
ה נדם ל, הח אם רא שרש ל יח א ם כד ם שם ים (יהוה) בדש לח א שםש חודדא יח ו"ה בדש בדש
ה, לא בדא קח י  רם בש דדח מח ה  שרם עד ת  וח צש מח ידםם  קח לש ים  אח בדא נוד  חש נח אד
ה עא בדא רש אח ם  יום בדש ה  חא מש שרח וש ה  ב תד שםש מח ה  דדא עד סש ת  ום שר עד לח
ה זום וא צש י מח דם ל יש עח ר, וש דא שם אד חםדב ר) לש שרא ה עא שםא מח ר (חד שרא עא
ת ום שר עד י לח דם , כדש לום ד ם כד ידום ל הח א ין כד םחח מד ת הח רח אא ידםם הב קח תש תדח
יוד הש יח נוד.  אם רש ום בד ן  צום רש ת  ום שר עד לח וש נוד  רם צש יום לש רודחח  ת  חח נח
י צודרח ה  הםוא יש  , יךא נא פא לש י  בדח לח ן  יום גש הב וש י  פח י  רם מש אח ן  צום רא לש

י: לח אד גם וש

Téfila du jour de PourimTéfila du jour de Pourim

Requête à lire lors du Michté 

ן צום י רא הח ןיש צום י רא הח ינוד,יש תם בום י אד אלםהם ינוד ום לםהם ה אל הםוא יךא יש נב פא לדש  מח
ת רח אא הב ן  עח מח ודלש  , יךא דב סא חד וח יךא  מב חד רח ן  עח מח לש ה  שרב עד תדח ב שם
כודת לש ח מד הח ת  ינח חח בדש הודא  ב שם א  בדא אח דדש ד  סום יש הח ת  רב טב עד
י כח דדש רש כודת מא ן זש עח מח זדבה, ודלש ם הח ידום םית בדח לד גדח תש מדח א הח בדא אח דדש
ה רא אא הב הח ן  מח יא  הח תום  מא שםש נח שם  םרב שם ר  ב שם אד יק  דדח צדח הח
לבך ב מד הח י  נם פש לדח מח א  צא יא י  כח דדש רש ודמא תודב:  א כד כח וש זדםאת,  הח
לאה דום גדש ב  הא זא ת  רב טב עד וש חודר  וא לבת  כם כודת תדש לש מח בודשם  לש בדח
אה לד גח א מש רא קש ת מח וח צש ן מח עח מח . ודלש ן מא גדא רש אח ודץ וש בד יךש  רח כש תח וש
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את רם קש נח וש ת  רב גדב אח את  רם קש נח יא  הח ר  ב שם אד זדבה  הח ם  ידום בדח
ת וח צש ודמח ים,  נח יום בש אב לא ת  נום א תד מח ת  וח צש מח ן  עח מח ודלש ר.  פב סם
ם ידום ה בדח דדא עד סדש ת הח וח צש הוד, ודמח עם רם לש ישם  ת אח נום מא חח  לום שםש מח
ל אם רא שרש ל יח א ל כד עח ינוד וש לם ם עא חם רח מםל ודתש חש תח חודס וש זדבה, תדא הח
י נם ש פד ר  אום בדש ת,  ירום אח מש ים  נח פא בדש נוד  לא יר  אח תא וש ינוד,  חם אח
ים, נח קדא תד ים ודמש בח ים טום כדח רד ים אד ידח ינוד חח ידם חח ים, ודתש ידח לבךש חח מב
, יךא דב יא ת  נום תדש ר מח ב עםשם ודמם  , יךא תב כום רש בדח מח ינוד  דם יא םא  לד מח ודתש
ה צא עם בדש נוד  נם קדש תח ודתש  , ךא מב לום שםש ת  ח כד סד ינוד  לם עא רםשר  פש תח וש
ן חם וש ה  כא רא ודבש ה  בא טום ם  לום שםא ים  שרח  . יךא נב פא לש מח ה  בא טום
נוד כם רש . ודבא ךא ב מד ל עח אם רא שרש ל יח א ל כד עח ינוד וש לם ים עא מח חד רח ד וש סב חב וא

: יךא נב א ר פד אום ד בדש חא אב נוד כדש א לד ד ינוד כד בח אא
ים מח חד רח לםא  מא ל  יםאם מח חד רח לםא  מא ל  ל,אם א כד יךא  נב פא לש דודעח  יא וש לודי  גדא  

ה תא אד יא ר  ב שם אד ת  עם הא ה  נדם הח נוד.  ם כד רש צא ל  כא וש ינוד  רם סום חש מח
רםב ודבש יךד  מב חד רםב רח בדש נוד  תא ם אום חם רח ן ודלש נם חום ודלש יעח  שםח הום לש
ד סב ת חב ום שר עד לח ךא  כדש רש דח ה וש תדא חודם אח רח ודן וש נד י חח , כדח יךא דב סא חד
י ב כדח ום טד , הח רודחח ר וש שרא ל בדא א ם כד ת עח קום דא ה צש שרב עום ם, וש נדא חח
יוד הש . יח יךא דב סא וד חד מד ח י לםא תד ם כדח חם רח מש , הח יךא מב חד לוד רח א לםא כד
י צודרח ה  הםוא יש  , יךא נב פא לש י  בדח לח ן  יום גש הב וש י  פח י  רם מש אח ן  צום רא לש

י: לח אד גם וש
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ס נח כש נדח ב שםד סמח נח כש נדח ב שםד המח חא מש שרח ין בדש בדח רש ר מח דא  אד
(

י לח יקם לח י:קם תח גא אד י שםח רם בש י דדח תח ודעא ישם ק מח חום י רא נח א תד בש זח ה עד י לאמא לח  קם
e

ישם ינח ב אח ידא ישםחח ינח ב אח ידא ע...חח דח לםא יא ד דדש י ... עח מם סום בח  לש
ה תא ן הודא שםא יח ה יח א מד ח כד

d

ה שרב ה יםעא כא א הכד שרב ה יםעא כא א רוםכד יקא ץ בדח פם לבךש חא ב מד ר הח ב שם ישם אד אח  לא
C

א צא י יא כח דדכ רש אודמא צא י יא כח דדכ רש בודשםודמא לש לבךש בדח ב מד י הח נם פש ח לד  מח
ב הא ת זא רב טב עד חודר וח לבת וא כם כודת תדש לש  מח

ר יקא םן וח שר שרא ה וש חא מש שרח ה וש רא ה אום תא יש ים הא דח הוד ידש לח
(

קםב עד ת יח נדח ח שם ום קםבשם עד ת יח נדח ח שם ום לבת שם כם ד תדש חח ם יח תא אום רש ה בדח חא מם שרא ה וש לא הד צא
ר: דום ר וא ום ל דד כא ם בדש תא וא קש תח ח. וש צח נב יתא לא יח ם הא תא ודעא שם י: תדש כא דדש רש מא

  e

יעח דח הום יעחלש דח הום וד. לש בםשם יךא לםא ים ל קםוב א כד ב  שם
 : ךש ים בדא סח חום ל הח א ח כד צח נב מוד לא לש א כד לםא יח וש

d

ךש הודא  פום הד נח ךש הודא וש פום הד נח םוש יהב אם םנש שר ה בדש א מד ים הם הודדח ידש טוד הח לש שםש ר יח ב שם אד
(
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נוד. ים לא ודרח ים פד ודרח ים פד ודרח נוד.פד ים לא ודרח ים פד ודרח ים פד ודרח נודפד ר בדחא חח ר בדא ב שם רודךש אד : בדא

לםק מא עד נוד, מם תם מא קש נח ת  אב ם  קם ום נד הח ינוד,  לםהם אל ם  ם ם שם מח רום תש יח
 : נוד ם לא חח לש ים נח ידח פח רש י בח ,כדח ינוד רם פוריםרםאשם צא

לםא ינוד,  בם יש אום ץ  רב אב בדש ים  לח ום גד  , נוד תם יום הש בדח זםאת  ם  גדח ף  אח וש
 : נוד א תד יתום אח רח ר בדש פם הא ,לש ינוד לםהם נוד אל בא זא פוריםעד

ךש לב ב מד י הח ימם , בדח שם דום קא ל וש דום לבךש גדא ל מב , אם רםאשם יתא לש יח ר הא תב סם
נוד:  ב לא גדא שרש ה הודא מח הםוא ,יש שם רום ום שםש חח פוריםאד

ת צח עד ן, בדש מא לש ם לםא אח ת עח ית אב רח כש הח , לש ן וא תדש שם נדח ן הח גב ב שם תש ח פד
עודנוד:  לא ים בדש ידח י חח זח ן,אד מא ר הא רם ום צד פוריםהח

ים, רח שרש עב וש ה  אא מם ע  בח ב שם ל  אב ים,  חודפח דדש ים  צח רא לחח  א שם
ו:  נד ה לא יא הא ב ה שם הםוא י יש לם הודדים, לוד ידש ל הח א יד כד מח שםש הח פוריםלש

שם דא ר חא ה, זבמב א סד דח הד י וח ינח מח ד יש ל יח ה, עח סא י חא לח ם וש קא נא שם  בח לא
נוד:  רא זא ה עד הםוא ה יש נדא ד הם א,עח א שרד יו אב לא פוריםאם

ה תא יש הא ים  הודדח יש לח ה,  חא נא אד וח ן  גום ידא ודמח ה,  חא וא רש לח נוד  יאם צח ידום וח
 : נוד ח לא רח ר זא קא ר יא אום ה, וש חא מש פוריםשרח

ן יח עח ה  אב רש נח וש ן,  יח אח לש ת  נום מא חוד  לש שםח וש ן,  יח יח ם  כב יעד בח גש אוד  לש מח
נוד:  א תד ה אח הםוא ודב יש שם ן, בדש יח עח פוריםבדש

(
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ר רם ון שם ראש רם ון שם ה אש ירצ ה, שםח רצ ון תד ד הת בון כש ה, לח רצ קצ ז יש צ פד ה:, מח רצ בצ ה וד צ כד הזת
נוד ה לא נא תדש נוד, נח עם ד רום ל יח נוד, עח בדם ה רח ב א, מםשם רא בש ל נח א יר כד חח :בדש

ר רם ון שם ה אש ירא ה, שםח רא ום תד ד הח בום כש ה, לח רא קא ז יש א פד ה, מח רא ה ודבא א כד :זח

מום ן שםש מא אל ום, נב מד עח ר בדש חח מום, בדא שםש ת לום לח יום הש ה, לח רא חא בש ה נח א מד : אד
ר רם ון שם ה אש ירא ה, שםח רא ום תד ד הח בום כש ה, לח רא קא ז יש א פד ה, מח רא ה ודבא א כד :זח

ר בב גדב י הח רם שםש ר, אח בם ום רום גד צש ל יח ר, עח בם ום ים דד רח ישםא ה, מם רא ום תד ק בדח סם :עום
ר רם ון שם ה אש ירא ה, שםח רא ום תד ד הח בום כש ה, לח רא קא ז יש א פד ה, מח רא ה ודבא א כד :זח

ה ימא עח ה נש בדא ה, רח ימא מח ה תדש רא ום ה, תד ימא כדח חש י מח תח ב ה, פד ירא אח ן מש יח  :עח
ר רם ון שם ה אש ירא ה, שםח רא ום תד ד הח בום כש ה, לח רא קא ז יש א פד ה, מח רא ה ודבא א כד :זח

h

י יבח בח יחש יבח בח ן:,,חש מצ אמ א נד יחון הת שםח ח מש לת שםש ן, יח מצ חש רת ךש הצ לא א מד ל הת אם י, הצ יבח בח הד חש ן: יצ מצ אמ א נד יחון הת שםח ח מש לת שםש ן, יח מצ חש רת ךש הצ לא א מד ל הת אם י, הצ יבח בח הד חש  יצ

נודאצ לש ע קום מח ן שםש מא חד רח נוד, ב הא לם אא גש יח ד וש וח ן דדא ח בדב לח יר, שםש ן עח ידום צח ודב לש שם נא
נוד ם שם דש ה, קא מא ד רא יח ה בדש לםט בדא שםש נח :וש

י יבח בח י, חש יבח בח הד חד ן, יא מא חד רח הא לבךש  ב מד ל הח אם ן, הא מא אל נדב יחום הח שםח לחח מש שםש :יח

צ השם ירא בדח יר הח עח ף בדש ם סד אח תש ה נח ה, מדא ירא ל שםח ע קום מח א שםד יח שם  דא חא יק, ודמם לח דש ז נח אא וש
ה רא נום מדש ת הח ה, אב נא עום ן מש כם ום ית שם בם :בדש

י יבח בח י, חש יבח בח הד חד ן, יא מא חד רח הא לבךש  ב מד ל הח אם ן, הא מא אל נדב יחום הח שםח לחח מש שםש :יח

ךארש ב מד ל עח אם רא שרש י יח נח עכ ה בא ךא, אם בודלב גש א לח ם נא יבם שםח הד ךא, וח כודרב ל זש ה כא אם רא ז יח אא ,וש
ה נא א שם ים בדח מח עא ש לםשם פד א :שם

י יבח בח י, חש יבח בח הד חד ן, יא מא חד רח הא לבךש  ב מד ל הח אם ן, הא מא אל נדב יחום הח שםח לחח מש שםש יח

k

ת רת ון תתד רת ון נוד  תד ן לצ תת ת נצ מא נודאמ ן לצ תת ת נצ מא נוד, , אמ צ ר בד חת צ ר בד א שם ךש אש רוד צ נודבד צ ר בד חת צ ר בד א שם ךש אש רוד צ ::בד
יםיש ינח נח ש פד יא מח ה הח רא ים, קא נח מא עד יהא נח עב טא ים, נש נח עום י מש מם שםש ה מח דא רש זםאת, יא

נוד שםש רח ם יא אנוד גדח צא :מא
ת רת ון נוד תד ן לא תח ת נא מב נוד, אל ר בדא חח ר בדא ב שם רודךש אד  :בדא

יהאוד רב מא מוד אד עד ה נדא יהא, מח רב תא יהא סש תב דום יהא, סום לודמב עד ין תדח בח ין מש ד, אם בח לש
נוד רא צא ר יש ב שם :אד
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ת רת ון נוד תד ן לא תח ת נא מב נוד, אל ר בדא חח ר בדא ב שם רודךש אד   :בדא
יהאס בב הד יא אום ת הח דב עב יהא, ום יאב בח ת נש דב דב ם עום יהא, גדח רב חד ף אח דם י רום רם ם, אשםש גדח

נוד יש בדא שםח ם יא גח ב וש :שרא
ת רת ון נוד תד ן לא תח ת נא מב נוד, אל ר בדא חח ר בדא ב שם רודךש אד :בדא

צ לפד ת אם רח תום ים לש עח בש ים שםח ל, נח הד אם נא תא ים נש עח ר רום חח בש מח ם, לש הד עח ת יא ח לד גד סש
ל אם רא שרש נוד, יח חש נח ם אד ינוד גדח תם בום :אד

ת רת ון נוד תד ן לא תח ת נא מב נוד, אל ר בדא חח ר בדא ב שם רודךש אד :בדא

ים קח רא ם בדש גח ת וש לום קום ים, בדש קח חא י שםש מם שםש ה מח דא רש ים, יא קח נוד יא ד לא וח ת דדא ח כד ,סד
נוד מש נוד קא חש נח אד ה וח רא הם :מש

ת רת ון נוד תד ן לא תח ת נא מב נוד, אל ר בדא חח ר בדא ב שם רודךש אד :בדא

ק זש נודחח תם מדא צוד אד מש אח וד, וד וש נ תם א לד הח צוד קש לש עח וד וש ישר נוד, שרח תם א לד אד ת גדש נח ה שםש בא רש י, קא כדח
נוד לא אא ם גדש יח רח צש מדח :מח

ת רת ון נוד תד ן לא תח ת נא מב נוד, אל ר בדא חח ר בדא ב שם רודךש אד :בדא

:
ה ילצ גח הנצ ילצ גח ה:  נצ צ לד אל גדש ן הת מת א זש צ ה. בד ילצ גח הד נצ יצ לוד לש הת

יאם דדח ח י, ל שם ידח דח י יש חם דש ץ נח בדם י, קח אח נש שר שם מש רם גא ה, וש לא עד ם גדא הב י בא שםח פש :נח
: ה א לד אד גדש ן הח מח א זש ה. בדא ילא גח נא הד  לודיא לש ה הח ילא גח נא

ש ישם ח לח י, לח לח אד ום י גד ח שם ן יח י. בב לח יכא י הם ה לח נם ה. ודבש לא ה כא שרם י עד בח יש אום :בדש
: ה א לד אד גדש ן הח מח א זש ה. בדא ילא גח נא הד  לודיא לש ה הח ילא גח נא

ןרת מא ן, חד מא לש ם לםא אח ל עח ן. חודס עח מא אל יר נב לחח צח ה, ודשםש א לד גד ם סש ר עח ם שרד בח :יש
: ה א לד אד גדש ן הח מח א זש ה. בדא ילא גח נא הד  לודיא לש ה הח ילא גח נא

ק זצ ק, חצ חא צש ע יח ר זברח כום ק. זש חא רש ב מד ם מח צם בדש קח ה. וש א לד הח יר ודתש ר שםח דדם סח :ודנש

9
ח בדח ח תד שםש יח וש י  חח ים  לםהח ל אל דדח גש חיח בדח ח תד שםש יח וש י  חח ים  לםהח ל אל דדח גש ,, יח יאודתום צח מש ל  אב ת  עם ין  אם וש א  צא מש נח

מודת ין לום דש , אם דודתום חש אח ף לש ין סום ם אם גח ם וש לא עש , נב חודדום יח יד כדש חח ין יא אם ד וש חא אב
ר ב שם ר אד בא דדא ל  כא לש ן  מום דש קח  , תום א שםד דד קש יו  לא אם רםךש  עד נח לםא  גודף,  ינום  אם וש ודף  גד הח
ר, צא ל נום כא ם לש לא ן עום דום אד ום  נד , הח יתום אשםח רם ית לש אשםח ין רם אם ן וש ום אשם א, רח רא בש נח
תום א לד גד סש י  ם שם נש אח ל  אב  , נום תא נש תום  בודאא נש ע  פח ב שם  , כודתום לש ודמח תום  א לד דד גש ה  רב יום
, תום מודנא ת תדש יט אב בדח יא ודמח בח ד, נא ה עום ב משם ל כדש אם רא שרש יח ם בדש , לםא קא ום תד רש אח פש תח וש
יף לח חד יח , לםא  יתום ן בדם מח אל נב יאום  בח ד נש ל יח ל, עח אם ום  מד עח ן לש תח ת נא מב ת אל רח ום תד
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יט בדח ינוד, מח רם תא סש עח  דם יום ה וש פב , צום תום זודלא ים לש מח לא עום , לש תום יר דדא מח לםא יא ל וש אם הא
ע ע רח שםא רא ן לש תם , נום לום עא פש מח ד כדש סב חב ישם  אח ל לש מם ום , גד מודתום דש קח ר בדש בא ף דדא סום לש
, תום ודעא שם יש ץ  קם י  ם כד חח מש ת  ום דד פש לח נוד,  יחם שםח ין מש מח ידא הח ץ  קם לש ח  לח שםש יח  , תום עא שםש רח כדש

: תום א לד הח ם תדש ם ד שם י עח דם רודךש עד , בדא ום דד סש רםב חח ל בדש ידבה אם חח ים יש תח מם

;

שם פב יד נב דח שםיש פב יד נב דח .יש ךא נב צום ל רש אב ךא  דש בש עח ךש  ום שם ן. מש מא חד רח הא ב  אא  
ב רח על . יב ךא רב דא ל מודל הד ה אב וב חד ח תד שםש ל: יח ידא מום אח כדש ךא  דדש בש רודץ עח יא

ם:  עח ל טא כא ת צודף וש פב ום נד . מח יךא תב ידום דח לום יש

ל א אם נא . אא ךא תב בא הד י חולחת אח שםח פש ם. נח עולא יו הא ה זח אב דודר נא הא
זםק חח תש ז תדח . אא ךש יוא ם זח עח הד נום ת לא אום רש הח : בדש הד א לא א נא פא א רש נא

ם:  לא ת עום חח מש הד שרח ה לא תא יש הא א. וש ם פד רח תש תח וש

י : כדח ךא הודבב ן אד ל בדם א עח ה נא חודסא . וש יךא מב חד א רח נא מוד  הל יק יב תח וא
לבה . אם זבךא ת עד רב אב פש תח ת בדש אום רש י לח תדח פש סח כש ף נח סום כש ה נח א מד ח זבה כד

םם:  לד עח תש ל תדח אח א וש ה נא חודסא י. וש בדח ה לח דדא מש חא

יר אח א . תד ךא מב לום ת שםש ח כד ת סד י אב לח י עא יבח בח ס חד רום א ודפש לבה נא גדא הח
י כדח ב  הום ר אל הם . מח ךש בדא ה  חא מש שרש נח וש ילאה  גח נא  : ךא דב בום כדש ץ מח רב אב

ם:  לא י עום ימם נוד כדח נם חא ד וש עם א מום בא
e
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ינוד, אלםהם ם כד ין  ינוד,אם אלםהם ם כד ין  יןאם אם נוד,  ם כד לש מח כדש ין  אם נוד,  נם אדום ח כד ין  אם  
י נוד, מח ם כד לש מח י כש , מח נוד נם אדום י כח , מח ינוד אלםהם י כם : מח נוד יעם שםח מום כדש
ה דב נום  , נוד נם לחאדום ה  דב נום  , ינוד לםאלםהם ה  דב נום  : נוד יעם שםח מום כש
רודךש בדא ינוד,  לםהם אל רודךש  בדא נוד:  יעם שםח מום לש ה  דב נום  , נוד ם כד לש מח לש
הודא ה  א תד אח נוד:  יעם שםח מום רודךש  בדא נוד,  ם כד לש מח רודךש  בדא נוד,  נם דום אד
ה א תד נוד, אח ם כד לש ה הודא מח א תד נוד, אח נם דום ה הודא אד א תד ינוד, אח לםהם אל

נוד:  יעם שםח הודא מום
;

ינוד ינם ר עם אם הא ינודוש ינם ר עם אם הא ד וש חם יח וש  , ךא י תב ום צש מח בש נוד  בדם לח ק  בדם דח וש ךא  תב רא תום בדש
לםם א כד לםא נח וש בושם  . לםא נם ךא מב ת שםש ה אב אא רש יח לש ה וד בא הד אח לש נוד  בם בא לש

ד. עב ם וא לא עום ל לא ם שם א כד לםא נח וש
(

ינוד לםהם אל רודךש  ינודבדא לםהם אל רודךש  ן בדא מח נוד  ילא דדח בש הח וש  , דום בום כש לח נוד  אא רא בדש ב שם
נוד. כם תום ע בדש טח ם נא לא י עום ידם חח ת, וש מב ת אל רח ום נוד תד ן לא תח נא ים, וש עח ום תד הח

d

י תדח לש אח ת שםא חח יאח תדח לש אח ת שםא חח ת אח אם מם ית ה׳  בם י בדש תדח בש שםח שם  קדם בח אד הד  תא אום ה׳ 
ם  נםעח ת בדש זום חד י לח ידח י חח מם ל יש א : ה׳כד לום יכא הם ר בדש קדם בח  ודלש

e

ה יעא שםח ההום יעא שםח דהום ם עח אם ש שרד נח וש ם  עם ודרש ךא  תב לא חד ת נח אב ךש  רם ודבא ךא  ב מד ת עח אב  
לאם: עום הא

C

דוד בש דודעח בש ת עח הה׳ אב נא נא רש יו בדח נא פא םאוד לש ה בד חא מש שרח  בדש
(
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, יךא תב ום צש מח בדש נוד  ם שם דדש ,קח יךא תב ום צש מח בדש נוד  ם שם דדש נודקח עם בדש שרח  , ךש תא רא תום בדש נוד  קם לש חב ים  שרח  
ת מב אל ךא בב דדש בש עא נוד לש בדם ר לח הם טח , וש ךש תא ודעא ישם נוד בדח ם שם פש חח נח ם מד , שרח ךש ודבא טד מח

d

ין מח אד י מח נח יןאד מח אד י מח נח יאד ח ל פד ף עח אח , וש יחח שםח א מד ת הח יאח בח ה, בדש לםמא ה שםש מודנא אל  בדב
א. בום ידא ב ם שם ל יום כא ום בדש ה לד ב כד חח ל זבה אד א ם כד , עח ח הד מם הש מח תש ידח ב שם

e

ת הםדום לש ב  תטום הםדום לש ב  לחטום רה׳  םקב בד בדח יד  גדח הח לש ן:  יום לש עב ךא  מש שםח לש ר  ם מד זח ודלש  
ת: ילום ם לד ךא בדח תש מודנא אל ךא וב דדב סש חח

(

ב ום ה טד ה מח נדם בהח ום ה טד ה מח נדם ד:הח חח ם יא ים גדח חח ת אח בב ב ים שם עח ה נדא  ודמח
f

י ב לח יטום ב לח ף:טום סב כא ב וא הא י זא פם לש אח יךא מם ח ת פד רח  תום
d

ךא  כש רב בא ךא יש כש רב בא יםה׳ה׳יש נח ה בא אם ם...ודרש לאח א רודשם טודב יש ה בדש אם ן ודרש ידום צדח  מח
ל: אם רא שרש ל יח ם עח לום א יךא שם נב בא לש

e

ת  רח ום ת תד רח ום דודת ה׳ה׳תד עם שם  פב ת נא יבח שםח ה מש ימא מח תדש הה׳  נא מא אל נב  
י: תח ב ת פד ימח כדח חש מח

C

ים רח עא אוד שםש יםשרש רח עא אוד שםש ךששרש לב א מב בום יא לאם וש י עום חם תש ח פד אוד  שרש נדא הח ם וש יכב ם אשם  רא
ד  בום א כד הח לבךש  י הודא זבה מב ד: מח בום א כד דה׳הח בום א כד הח לבךש  ת הודא מב אום בא  צש

לאה: סב
(
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חוד מש שרש חודיח מש שרש :יח לםאום ם ודמש ידא ם הח עח רש ץ יח רב אא ל הא גם תא ם וש יח מח א שםד  הח
e

ךא כודתש לש ךאמח כודתש לש ר: מח דום ר וא ום ל דד כא בדש ךא  תדש לש ב שם מש ים ודמב מח ל עםלא א כודת כד לש מח
d

ל אם רא שרש ליח אם רא שרש ח בדחיח טח ם הודא:ה׳ בדש נדא גח ם ודמא רא זש  עב
f
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TTRAITÉRAITÉ M MÉGUILAÉGUILA    

Pendant le repas, on lira avec plaisir les quatre chapitres de
Michna qui constituent le traité Méguila.  On pensera que
chaque  chapitre  correspond  à  l'une  des  lettres  qui
composent  le  Nom  d'Hachem ״א∙ד∙נ∙י״  Et ״י∙ה∙ו∙ה״   on
essayera de comprendre du mieux que l'on peut ce que l'on
lit.  On  peut  aussi  partager  les  michnayot  parmis  les
convives.

Chapitre 1Chapitre 1

,ר שרא עא ה  לשםא שםש בדח ר,  שרא עא ים  נם שםש בדח ר,  שרא עא ד  חח אח בדש את  רם קש נח ה  א לד גח מש
ין כדח רח כדש ר.  תם יום לםא  וש ת  חום א פד לםא  ר,  שרא עא ה  א שםד מח חד בדח ר,  שרא עא ה  עא בדא רש אח בדש
ים רח פא ר. כדש שרא ה עא א שםד מח חד ין בדח רח ן נודן, קום בדח עח  ד שם הום ת יש ימום ה מח מא ן חום י פח קדא ד מד הח
ין ימח דדח קש ם מח י רח פא כדש הח ב א שם א לד ר, אב שרא ה עא עא בדא רש אח ין בדש רח ת , קום לום דום ת גדש רום יא עד וח

ה:  יסא נח כדש ם הח יום יםלש רח פא , כדש י נח ם שםד ר  בדח שרא ה עא עא בדא רש ם אח ת יום יום הש ל לח ד, חא יצח ם כד
ת יום הש ל לח ר. חא חא מא ה לש מא ת חום פום קא ודמד ם,  ידום בדח ום  ין בד רח ת קום לום דום ת גדש רום יא עד וח
ת רום יא עד וח ה,  יסא נח כדש הח ם  יום לש ין  ימח דדח קש מח ים  רח פא כדש י,  יעח בח רש בדא אום  י  ישםח לח ש שםד בדח
י, ישםח מח חד ת בדח יום הש ל לח ר. חא חא מא ה לש מא ת חום פום קדא ם, ודמד ידום בדח ום  ין בד רח ת קום לום דום גדש
ל ר. חא חא מא ה לש מא ת חום פום קדא ם, ודמד ידום בדח ום  ין בד רח ת קום לום דום ת גדש רום יא עד ים וח רח פא כדש
ת לום דום ת גדש רום יא עד ה, וח יסא נח כדש ם הח יום ין לש ימח דדח קש ים מח רח פא ת, כדש בדא ח ב שם רב ת עב יום הש לח
ת רום יא עד ים וח רח פא ת , כדש בדא ח שםד ת בדח יום הש ל לח ם . חא ידום ום בדח ין בד רח ה קום מא ת חום פום קדא ודמד
ל ר. חא חא מא לש ה  מא ת חום פום קא ודמד ה,  יסא נח כדש ם הח יום לש ין  רח קום וש ין  ימח דדח קש ת מח לום דום גדש
ת לום דום ת גדש רום יא עד ה, וח יסא נח כדש ם הח יום ין לש ימח דדח קש ים מח רח פא ת, כדש בדא ח שםד ר הח חח ת אח יום הש לח

ר:  חא מא ה לש מא ת חום פום קא ם, ודמד ידום בדח ום  ין בד רח לקום א ה, כד לא דום יר גדש יא עח הח יזום  אם
רוד, מש אא וד  לד אם ר. בדש פא י זבה כדש רם אן, הד א כד חודת מח א ים. פד נח לא טש ה בדח רא שרא עד הד  בדא שם  ידם ב שם
ה יגא גח חד ב וח אא ה בדש עא שםש תח ים וש נח םהד י כד צם ן עד מח ל זש בא ין. אד רח חד אח לםא מש ין וש ימח דדח קש מח
לםא (וש ין  ימח דדח קש מח רוד  מש אא ב י שם ח ל פד ף עח ין. אח ימח דדח קש לםא מח וש ין  רח חד אח ל, מש הם קש הח וש
י בדח ר רח מח ים . אא נח יום בש אב ת לא נום א תד ת ודמח ידום נח עד תח ד ודבש ם פד סש הב ין בדש רח א תד ין), מד רח חד אח מש
ין אם ב ם שם קום ל מא בא י. אד ישםח מח חד י ודבח נח ם שםד ן בדח י סח נא כש נדח ב ם שם קום י, מש תח ימא ה, אם הודדא יש
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: הד נדא מח זש בדח א  א לד אב  , הד תא אום ין  רח קום ין  אם י,  ישםח מח חד בדח לםא  וש י  נח ם שםד בדח לםא  ין  סח נא כש נח
הד תא ין אום רח ה, קום נא א שםד ה הח רא בדש עח תש נח ן וש ום אשם רח ר הא דא אד אה בדח לד גח מדש ת הח אוד אב רש קא

ת יאח רח קש א  א לד אב י  נח ם שםד הח ר  דא אד לח ן  ום אשם רח הא ר  דא אד ין  בדם ין  אם י,  נח ם שםד הח ר  דא אד בדח
ים :  נח יום בש אב ת לא נום א תד ה ודמח א לד גח מדש להח א אםכב א לד ת, אב בדא ח שםד ב לח ם טום ין יום ין בדם אם

י ידם בדח נום  דום זש זדבה  א שםש א לד ם, אב י ודרח פד כדח ם הח יום לש ת  בדא ח ין שם בדם ין  ד. אם בא לש בדח שם  פב נב
ת:  רם כא נום בדש דום זבה זש ם וש דא ודאא נד ב מד ר מח דדא ד מד רום לח בם חד ה מם אא נא ר הד דדא ד מד ין הח ין בדם אם

ין . אם שם פב ל נב ן אםכב הב ין בדא שרח ין עום אם ב ים שם לח כם ל וש גב רב ת הא יסח רח א דדש א לד ל, אב כא אד מח
ינום ת אם בום דא ן, ודנש ודתא י רא חד אח ב בדש ידא ם חח י רח דא נדש הח ב א  שם א לד ת, אב בום דא נש ים לח רח דא ין נש בדם

ן: ודתא י רא חד אח בדש ב  ידא ,חח לשם ה שםא אב רום לש ת  ידום אח רש י  ם תד שםש ה  אב רום ב הא זא ין  בדם ין  אם
ה יעא רח ש פד א  א לד אב ט,  לא חש מד ע  צםרא מש לח ר  גדא סש מד ע  צםרא מש ין  ם בד ין  אם ן.  בדא רש קא א  א לד אב
א א לד לםט, אב חש הב ךש  ום תד ר מח הום טא ר לש גדם סש הב ךש  ום תד ר מח הום ין טא ין בדם ה . אם ימא רח ודפש

ים: רח כ פד צח וש ת  חח לח גש אאתח לד אב ת,  זודזום ודמש ין  לדח פח תש לח ים  רח פא סש ין  בדם ין  אם
א א לד ת אב בום א תד כש ן נח ינא ת אם זודזום ין ודמש לדח פח ן, ודתש ום שם ל לא כא ין בדש בח א תד כש ם נח י רח פא סדש הח ב שם
ירוד תדח ים לםא הח רח פא סדש ף בדח ר, אח מם ל אום יאם לח מש ן גדח ן בדב עום מש ן שםח בדא ית . רח ודרח שםד אח

ית: נח וא א יש א לד אב בוד  תש א כד ידח ב השם בדב רד מש ה לח חא שםש מדח ן הח מב ב שם בדש ודחח  שם ן מא םהם ין כד ין בדם אם
ן כםהם לש שם  ם מד שםח ן מש םהם ין כד ין בדם ת. אם ום צש מדח ל הח א ל כד א עח בדא ר  הח ח א פד א לד ים, אב דח גא בדש

ה:  יפא אם ית הא ירח שרח עד ם וח י ודרח פד כדח ם הח ר יום ח א פד א לד ר, אב בח עא ב השם מא ין בדא ין בדם אם
ב, דדא נח ר וש דדא הודא נח ב ל שם א ל, כד לא כדש ים. זבה הח חח סא ש א פד א לד ה, אב נדא טח ה קש מא בא לאה לש דום גדש

ה: מא בדא ב בדא רם ינום קא ב, אם דדא לםא נח ר וש דדא ינום לםא נח אם ב ל שם כא ה. וש מא בדא ב בדח רם ין 11קא אם
ר שרם עד ים ודמח לדח ים קח שםח דא ים קא לח כש ילםה אום שםח בדש ב א שם א לד ם, אב יח לח א ירודשם ילםה לח ין שםח בדם
י ם שם דש אן קא כא אן וש כא ה. וש מא חום ן הח ים מח נח פש ם לח יח לח א שם ירוד ה, ודבח אב רום ל הא כא י בדש נח ם שם
ר, ם תד יהא הב רב חד שם אח ילםה ים ת שםח ח שםד דד ים. קש עח לא קדש ן הח ים מח נח פש ים לח לח כא אל ים נב שםח דא קא

ר:  ם תד יהא הב רב חד ין אח ם אם יח לח א רודשם ת יש ח שםד דד ודקש

Chapitre 2Chapitre 2

הד אא רא קש ה,  ב פד ל  עח הד  אא רא קש א.  צא יא לםא   , עח רם פש מח לש אה  לד גח מדש הח ת  אב א  רם קום הח
ז. עח לח בדש ת  זום עד ום לד לח הד  תא אום ין  רח קום ל  בא אד א.  צא יא לםא  ן,  ום שם לא ל  כא בדש ודם,  גד רש ח תד

א:  צא יא ית,  ודרח שםד אח ע  מח א שםד ב שם ז  עם ום לד הח א.וש צא יא ם,  נם מש נח תש ודמח ין,  רודגח סם הד  אא רא קש
לםא או,  לא ם  אח וש א.  צא יא  , ום בד לח ן  ודם כדח ם  , אח הד יהא גדח ודמח  , הד שםא רש ום דד  , הד בא תש ום כד ה  יא הא
ר יא נדש ל הח , עח ם ום תד נש קח נש קח ס ודבח מום ום קד א, ודבח רא קש סדח ם, ודבח ח סד ה בדח תודבא ה כדש תא יש א. הא צא יא

- 66 -



TTRAITÉRAITÉ M MÉGUILAÉGUILA  

ר פב ם סד ל הח ית עח ודרח שםד ה אח תודבא כדש א  הם תדש ב שם ד  א, עח צא יא לםא  א,  רא תדש פש דדח ל הח עח וש
 : יום דדש ידודבח תח ם עא יר, אח עח לש ךש  לח הא ב שם ךש  רח כדש ן  ודבב ךש  רח כש לח ךש  לח הא ב שם יר  ן עח בדב

א רם ן קום יכא הם ן. ודמם הב א מד א עח רם או, קום ם לא אח מום וש קום מש א כדח רם , קום מום קום מש ר לח זום חד לח
, הד א לד ד כד ר,  מם יר אום אח י מם בדח , רח תום בא י חום דם יש הד  בדא א  צם יום וש ה  א לד גח מדש ת הח ם אב דא אא
ים רח בא דדש ר הח חח אח ר, מם מם י אום סם יום י  בדח י. רח הודדח יש ישם  אח ר, מם מם ה אום הודדא יש י  בדח רח

בה: לד אם ן.הא טא קא ה, וש טב ום , שם שם רם חם ה, חודץ מם א לד גח מדש ת הח ת אב רום קש ין לח רח ם שם ל כדש כד הח
לםא ין, וש לח לםא מא ה, וש א לד גח מדש ת הח ין אב רח ין קום ן. אם טא קא יר בדש שםח כש ה מח הודדא י יש בדח רח
ץ נם א תד ב ד שם ל, עח ום בד טש ם לםא תח ד יום גב נב ם כדש ת יום רב מב ום ן שם כם ין, וש זדח לםא מח ין וש לח בש טום

ר:  ם שם א ר, כד חח ח שםד ודד הח מד לאה עח עא ב שםד מח וד  שר עא ב ן שם א לד כד ה. וש א מד חח רהח ם שם א ם כד ידום ל הח א כד
ב, ילחת לודלא טח נש לח ר, וש פא ום ת שם יעח קח תש לח ל, וש ם לד הח ת הח יאח רח קש לח ה, וש א לד גח מדש ת הח יאח רח קש לח
ודי דד וח ר, ודלש שרם עד מדח ודי הח דד וח ים, ודלש רח א פד ודי הח דד וח ן, ודלש י פח ודסא מד לח ן, וש י פח ודסא מד חת הח לד פח תש לח וש
ה יצא מח קש לח ה,  שםא גדא הח לש ה,  נודפא תש לח ה,  יטא חח שםש לח ה,  יכא מח סש לח ם,  י ודרח פד כדח הח ם  יום
ת יפח רח עד לח וש ה,  טא סום ת  יח קא שםש הח ודלש ה,  יא זדא הח ודלש ה,  לא בדא קח ודלש ה,  יקא לח מש לח ה,  רא טא קש הח ודלש

ע: צםרא מש הח ת  רח הד טח ודלש ה,  לא גש עב רהא עםמב הא ת  ירח צח קש לח ר  ם שם א כד לאה  יש ח לד הח ל  א כד
ל א ר כד ם שם א ם, כד ידום בדח תום  וא צש מדח ב ר שם בא ל, דדא לא כדש ים. זבה הח רח בא אם ים וש בח לא ר חד טם קש הב לש וד

ה: לא יש ח לד לד הח א ר כד ם שם א ה, כד לא יש ח לד תום בדח וא צש מדח ב ר שם בא ם. דדא ידום הח

Chapitre 3Chapitre 3

.ת סב נב כדש ית הח יו בדם מא דא ין בדש חח קש יר, לום ל עח ב שם הד  בא חום רש רוד  כש א מד ב יר שם עח י הא נם בדש
ת, חום א פד טש מח ת.  חום א פד טש מח ין  חח קש לום ה,  בא ם תד ה.  בא ם תד ין  חח קש לום ת,  סב נב כדש הח ית  בדם
ה, לםא רא ום תד רוד  כש ם מא ל אח בא ה. אד רא ום ין תד חח קש ים, לום רח פא ים. סש רח פא ין סש חח קש לום
ה. בא ם חוד תד קש ת, לםא יח חום א פד טש ת. מח חום א פד טש חוד מח קש ים, לםא יח רח פא ים. סש רח פא חוד סש קש יח
ב. חום רש ת הא אב חוד  קש ת, לםא יח סב נב כדש ית הח ת. בדם סב נב כדש ית הח בדם חוד  קש ה, לםא יח בא ם תד
ין ידח רח ום מד ב י שם נם ש פד יד, מח חח ידא ים לח בדח ל רח ב ת שם ין אב רח כש ין מום ן. אם יהב רם תש מום ן בדש כם וש
יר עח ף לםא מם ן אח ם ם כד , אח לום רוד  מש ה. אא הודדא י יש בדח י רח רם בש , דדח תום א שםד דד קדש מח תום  אום

ה: נדא טח יר קש עח לאה לש דום םגדש אח ב אי שם נח ל תדש א עח א לד ת, אב סב נב כדש ית הח ין בדם רח כש ין מום אם
תום ים אום רח כש ים, מום רח מש ים אום מח כא חד יר. וח אח י מם בדח י רח רם בש ירודהוד, דדח זח חד יח צוד  רש יח
ה ילא בח ש טד לח וש י  קח סש רש ד בד לח וש ץ  חא רש ב מד לח ים,  רח בא דדש ה  עא בדא רש אח מם חודץ  ם,  לא עום ר  ח כד מש מח
חח קם ום לד הח ר, וש צם ם חא ם שם לש תום  ין אום רח כש ר, מום מם ה אום דא הוד י יש בדח ם. רח יח ח מד ית הח בם ודלש

ה: שרב עד יח ה  צב רש ידח ב ה שםד ב,מח רח חא ב ת שם סב נב כדש ית הח ה, בדם הודדא י יש בדח ר רח מח ד אא עום וש
ן י שרח רש ום פד ין  אם וש ים,  לח בא חד כום  תום בדש ין  ילח שםח פש מח ין  אם וש  , כום תום בדש ין  ידח ח פד סש מח ין  אם
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תום אום ין  שרח עום ין  אם וש ת,  רום ם פד ום  גד גדח ל  עח ין  חח טש ום שם ין  אם וש ת,  צודדום מש כום  תום לש
ר,  מח אל נדב ב א, שם יא רש דדח נש ח פד ף(ויקרא כו)קח ן אח תא א שםד דד ם, קש יכב ם שם דדש קש ת מח י אב תח ום מד שםח הד וח  

: שם פב נב ת  מח גש עא י  נם ש פד מח  , שם לום תש יח לםא  ים,  בח שרא עד ום  בד לוד  עא ין.  מח מם ום שם ן  הם ב שם כדש
ל ים. חא לח קא ת שםש שםח רא פא ין בדש רח ת, קום בדא ח שם ת בדש יום הש ל לח חא ב ר שם דא אד שם  רםאשם חםדב

ת. רב חב ת אח בדא ח שם לש ין  יקח סח פש ודמח ר  בח עא ב שם לש ין  ימח דדח קש ת, מח בדא ח שםד הח ךש  תום בדש ת  יום הש לח

ם. כב זדבה לא שם הח חםדב ית, הח יעח בח רש ה. בדא מדא דד ה אד רא א ית, פד ישםח לח ש שםד ר. בדח כום ה, זא ידא נח ש שםד בדח
ה א כד נד חד ים, בדח שםח דא י חכ ם אשם רא ין, בדש יקח סח פש םל מח כד . לח ן רא דש סח כש ין לח רח זש ית, חום ישםח מח חד בדח

ם:  י ודרח פד כדח ח הד ם  יום ודבש ת  דום מא עד מדח ודבח ת   ידום נח עד תח ים, בדח פודרח יןודבח רח ח קום סח ב פד בדח
ת. עום בד שםא ה  עא בש שםח ת,  רב צב עד בדא ים.  נח םהד כד ת  רח ום תד ל  ב שם ת  דום עד מום ת  שםח רא פא בדש
י רם חד ם, אח י ודרח פד כדח ם הח יום . בדש שם חםדב ד לח חא אב י בדש יעח בח ש שםד שם הח חםדב ה, בדח נא א שםד רםאשם הח בדש
ת רח תום בדש ב ת שם דום עד ת מום שםח רא פא ין בדש רח ג קום ל חא ב ן שם ום אשם רח ב הא ם טום יום ת. בדש מום

ג:  חא הב ת  נום בדש רש קא בדש ג  חא הב ת  מום יש ל  א כד ר  אא שםש ודבח ים,  נח םהד ה,כד א כד נד חד בדח
ם. יכב ם שם דש י חא ם אשם רא ים, ודבש שםח דא י חכ ם אשם רא לםק. בדש מא בםא עד ידא ים, וח ודרח פד ים. בדח יאח שרח נדש בדח
ין אם ת.  לום לא ודקש ת  כום רא בדש ת,  ידום נח עד ח תד בדח ית.  אשםח רם בדש ה  שרם עד מח בדש ת,  דום מא עד מדח בדח
י ישםח מח חד ודבח י  נח ם שםד בדח ן.  א לד ד כד ת  אב א  רם קום ד  חא אב א  א לד אב ת,  לום לא קדש בדח ין   יקח סח פש מח
, ן ום בד שםש חב הח ן  מח ם  הב לא ין  לח עום ין  אם וש ן  רא דש סח כדש ין  רח קום ה,  חא נש מדח בדח ת  בדא ח שם ודבח

ר,  מח אל נדב ב ן(ויקרא כג)שם תא וא צש ל, מח אם רא שרש י יח נם ל בדש יא אב י יש דם ת מםעד ה אב ב ר מםשם בדם דח יש  וח
 : ום נד מח זש ד בדח חא אב ד וש חא ל אב א ין כד רח הוד קום ידש ב שם

Chapitre 4Chapitre 4

,ם יח נח שםש אודהא  רא קש ד,  חא אב הד  אא רא קש ב,  ם שם יום וש ד  מם עום אה  לד גח מדש הח ת  אב א  רם קום הח
י נח ם שםד בדח  . ךש רם בא יש לםא   , ךש רם בא לש םא  לד ב שם וש  . ךש רם בא יש  , ךש רם בא לש גוד  הד נדא ב שם ם  קום אוד. מא צא יא
ין יפח סח ין מום אם ין וש תח חד ום ין פד ה אם לשםא ין שםש רח ה, קום חא נש מדח ת בדח בדא ח שם י ודבח ישםח מח חד ודבח
ךש רם בא מש ה,  רא ום תד בדח ם  תם חום הח וש חח  תם ום פד הח יא.  בח נדא בדח ין  ירח טח פש מח ין  אם וש ן,  יהב לם עד

: יהא רב חד אח יהא ודלש נב פא ה.לש עא בדא רש ין אח רח ד, קום עם ל מום ב שם ום  לד חד ים ודבש שםח דא י חכ ם אשם רא בדש
יא. בח נדא בדח ין  ירח טח פש מח ין  אם וש ן,  יהב לם עד ין  יפח סח מום ין  אם וש ן  הב מם ין  תח חד ום פד ין  אם
ל א כד ל,  לא כדש הח זבה   . יהא רב חד אח ודלש יהא  נב פא לש ךש  רם בא מש ה,  רא ום תד בדח ם  תם חום הח וש חח  תם ום פד הח
ה. א שםד מח ב, חד ם טום יום ה. בדש עא בדא רש ין אח רח ב, קום ם טום יום ינום  אם ף וש סא מוד ום  בד שם  ידם ב שם
ל בא אד ן,  הב מם ין  תח חד ום פד ין  אם ה.  עא בש שםח ת,  בדא ח שם בדש ה.  א שםד שםח ם,  י ודרח פד כדח הח ם  יום בדש
ךש רם בא ה, מש רא ום תד ם בדח תם חום הח וש חח  תם ום פד יא. הח בח נדא ין בדח ירח טח פש ן, ודמח יהב לם ין עד יפח סח מום

: יהא רב חד אח יהא ודלש נב פא ה,לש בא ם תד י הח נם פש ין לח רח בש ין עום אם ע, וש מח ת שםש ין אב סח רש ום ין פד אם
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יא, בח נדא ין בדח ירח טח פש ין מח אם ה, וש רא ום תד ין בדח רח ין קום אם ם, וש יהב ם פד ח ת כד ין אב אח שרש ין נום אם וש
י חודמם נש תח וש ים  לח בם אד ת  ח כד רש בדח ים  רח מש ין אום אם וש ב,  שםא ודמום ד  מא עד ין מח שרח ין עום אם וש
ה. רא שרא עד מם ת  חום א פד ם,  ם שםד בדח ן  י נח מדש זח מש ין  אם וש ים,  נח תא חד ת  ח כד רש ודבח ים  לח בם אד

ן: הב א בדא צם ידום ח ם, כד דא אא ן. וש כםהם ה וש עא שםש ת, תדח עום קא רש קדח ה לםאודבח רא ום תד א בדח רם ום קד הח
ד, חא סודק אב א פד ר מח תם ן  יום מא גדש רש תד מש א לח רא קש ים. לםא יח קח סוד ש ה פד לשםא ש שםד ת מח חום פש יח
ד. חא אב ד  חא אב ין  רח קום ת,  ידום שםח רא א פד לשם  שםא ן  א תד שםש לא שםש יוד  הא ה.  לשםא שםש יא  בח נדא ודבח
י דם ד כדש םג, עח לד דח ה הודא מש מדא ח ד כד עח ה. וש רא ום תד ין בדח גח לדש דח ין מש אם יא וש בח נדא ין בדח גח לדש דח מש

: ן מא גדש רש ד תד ק הח סום פש םא יח לד ב הודאשם ע, וש מח ל שםש ס עח רם ום יא הודא פד בח נדא יר בדח טח פש ח מד הח
יו אום בח ן, אא טא ה קא יא ם הא אח יו). וש א פד ח ת כד א אב שרם הודא נום ה, (וש בא ם תד י הח נם פש ר לח בם עום

: דום ל יא ין עח רח בש ום עום בד סרח רם ום ינום פד ל אם בא ם, אד גדם רש תח ה ודמש רא ום תד א בדח רם ן קום טא קא
חח חם ום יו. פד א פד ח ת כד א אב שרם נום ינום  אם ה, וש יבא ם תד י הח נם פש ר לח בם עום ינום  אם ע, וש מח ל שםש עח
י נם פש ר לח בם ינום עום אם ה וש רא ום תד א בדח רם ינום קום ל אם בא ם, אד גדם רש תח ע ודמש מח ת שםש ס אב רם ום פד
י בדח ם. רח גדם רש ח תד ע ודמש מח ת שםש ס אב רם ום א  פד יו. סודמא א פד ח ת כד א אב שרם ינום נום אם ה וש בא ם תד הח
ע: מח ל שםש ס עח רם ום ינום פד יו, אם מא ידא ת מח רום אום ה מש אא םא רא לד ב םל שם ר, כד מם ה אום הודדא יש

ף ר, אח מם ה אום הודדא י יש בדח יו. רח א פד ח ת כד א אב א שרד ין, לםא יח יו מודמח דא יא בדש שם  ידם ב ן שם םהם כד
י נם ש פד יו, מח א פד ח כד ת  א אב א שרד יח לםא  ה,  ודפודאא יס  טח סש אח ת  בודעום צש יו  דא יא יוד  הא ב שם י  מח

: ום ן  בד י לח כדש ח תד סש ם מח עא הא ב ין,שם בודעח צש ה בדח בא ם תד י הח נם פש ר לח בם י עום ינח ר אם מם אום הא
ר. בום עד יח לםא  ף  חם יא ף  אח ר,  בם י עום ינח אם ל  דדא נש סח בדש ר.  בום עד יח לםא  ים  נח בא לש בדח ף  אח
אום חום  צש ל מח עח הד  נא תא ה. נש וא צש מח הד  ין בדא אם ה וש נא א כד ה, סח א לד גד עד תום  א לד פח ה תדש שרב עום הא
י לח קש נש ית אד ל בדם עח הד  נא תא ב, ודנש הא ן זא א פד ינודת. צח מדח הח ךש  רב י זום דדב רם , הד דום ס יא ח ל פד עח

ים:  נח יצום חח ךש הח רב י זום דדב רם , הד ום לד ב ךששם רב י זום דדב רם ים, הד בח כודךא טום רש בא ר יש מם אום הא
ים דח , מום ךא מב ר שםש כם זדא יח ב  ל טום עח וש  , יךא מב חד רח יעוד  גדח יח ר  ום פד ן צח ל קח ינודת. עח מדח הח
ר , מם אום תום . הא ן אום י קח תדש שםח ת, מש יום רא עד ה בדא נדב כח מש . הח תום ן אום י קח תדש שםח ים, מש דח מום
א רא בדא עש אח לש ן  ם תד תח א  לא ךא  עא רש זח ודמח  , ךש םלב מד לח יר  בח עד הח לש ן  ם תד תדח לםא  ךא  עד רש זדח ודמח

ה: יפא זח נש בדח תום  אום ן  י קח תדש שםח מש א,  ודתא י מא רש אח לםאבדש וש א  רא קש נח ן,  אודבם רש ה  שרם עד מח
א רא קש ן, נח ום אשם רח ל הא גב ה עם שרם עד ם. מח גדם רש ח תד א ודמח רא קש ר, נח מא א ה תד שרם עד ם. מח גדם רש ח תד מח
ד וח דדא ה  שרם עד ים, מח נח םהד כד ת  ח כד רש בדח ם.  גדם רש ח תד לםא מח וש א  רא קש נח  , י נח ם שםד הח וש ם.  גדם רש ח תד ודמח
י בדח רח וש  . ה בא א כד רש ב מד ין בדח ירח טח פש ין מח ן. אם י מח גדש רש ח תד לםא מח וש ין  אח רא קש ן, לםא נח נום מש אח וש
ת אב ע  דח הום בדש ין  ירח טח פש מח ין  אם ר,  מם אום זבר  יעב לח אל י  בדח רח יר.  תדח מח ה  הודדא יש

ם:  יח לח א רודשם יש
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Bénédictions des enfantsBénédictions des enfants

Pour un garçon :

ה  ב שםד נח מש כח ם וש יח רח פש אב ים כדש לםהח ךא אל מש שרח ה יש ב שםד נח מש כח ם וש יח רח פש אב ים כדש לםהח ךא אל מש שרח ::יש
ךא כש רב בא ה יש הםוא ךא יאהדונהי יש רב מש שםש יח :וש

ר  אם היא הםוא א יאהדונהי יש ךד נדב יחד יךא וח לב יו אם נא א : פד
א  א שרד היח הםוא ם יאהדונהי יש לום ךא שםא ם לש שרם יא יךא וש לב יו אם נא א : פד

ל אם רא שרש י יח נם ל בדש י עח מח ת שםש מוד אב שרא ם. וש כם רש בא י אד נח אד : וח

Pour une fille  :

ה    רא שרא ים כדש לםהח ךש אל ימם שרח ה יש רא שרא ים כדש לםהח ךש אל ימם שרח ה , , יש קא בש ה רח קא בש ה , , רח לםאא ל וש חם ה רא לםאא ל וש חם   ::רא
ךא כש רב בא ה יש הםוא ךא יאהדונהי יש רב מש שםש יח :וש

ר  אם היא הםוא א יאהדונהי יש ךד נדב יחד יךא וח לב יו אם נא א : פד
א  א שרד היח הםוא ם יאהדונהי יש לום ךא שםא ם לש שרם יא יךא וש לב יו אם נא א : פד

ל אם רא שרש י יח נם ל בדש י עח מח ת שםש מוד אב שרא ם. וש כם רש בא י אד נח אד  :וח

Téfila pour trouver sa conjointeTéfila pour trouver sa conjointe

י הח ייש הח ןיש צום רא ן  צום רא יךא   נב פא ש לד מח יה'  לח יא  צח מש ח תד ב שם י  תח בום אד י  אלםהם ום י  לםהח אל  
יךא  מב חד רח נוםבדש מח זש י בדח אודי לח רא י הא ודגח וד ת זח ים אב לח דום גדש יךא הח דב סא חד ים ודבש בדח רח הא

י ידם מח לש ח ע תד זדברח יד, מח לח הום י לש אוד רא גודן הא ודג הא וד י. זח תח נא קא תח י וש כדח רש ל צא כא לש
מום כדש א  טש חם י  אם רש יח וש ת  מב אל י  ם שם נש אח וש ים  יקח דדח צח ע  זדברח ודמח ים  מח כא חד
ה, ב קםב ודמםשם עד יח ק וש חא צש יח ם וש הא רא בש אח ן לש ום אשם רח ם הא דא אא גום לש וד וד אתא זח צם מש הח ב שם
י יא לח צח מש ח תד ב ה שם א שםד ה אח תא ום . ואש ום נד מח זש ודבח ום  תד עח ודגום בדש וד ד זח חא אב ד וש חא ל אב א כד
ה אא נא וש  , יהא שרב עד מח בדש ה  אא נא ה  א שםד אח ה,  בא טום ה  א שםד אח א  הם תדש י  ודגח וד זח לש
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לבת ב כד שרש מח ה  א שםד ן, אח חם לחת  עד בדח ים,  בח ים טום שרח עד מח לחת  עד בדח  , יהא אב רש מח בדש
ודם ה שם א בדא הם ד. לםא יש סב לבת חב מב גום ק וש דב ת צב פב דב ים. רום לםהח ת אל אח ירם וח
א הם ק תדש ית. רח נח זא גש רח ית וש נח סא עד א א כד הם לםא תדש ם וש גא סודל, מודם ודפש ש ץ פד מב ב שם
ב ם כד עח יש ל  אח וש םח.  כד לחת  עד ודבח ה  יאא רח בדש  . רודחח יכודת  מח ודנש ה  וא נא עד לחת  עד בדח
ם יהב תם ודלום בד חש תח וש ם  יהב תם בום שםש חש ודמח ים  אח נש ום שר וש ת  יום רח בדש הח ידודת  רח זא כש אח
א רא קש י מח ם בדח ידח יקד י. וח ת לח נב גב הום י הח גח ת זוד ת בדח ב אב ם כד עח ם לש יהב תם צום עד ודמום
נודחח תודב ״לםא יא א כד ב א שם רא קש ם מח גח ב״. וש א טום צא ה מא א שםד א אח צא תודב ״מא א כד ב שם
ךא תדש שםש ״אב תודב  א כד ב שם א  רא קש ודמח ים״.  יקח דדח צדח הח ל  רח ום גד ל  עח ע  שםח רב הא ט  בב ם שם
יב בח סא ים  זםיתח י  ילם תח שםש כדח יךא  נב בדא  , ךא יתב בם י  תם כדש רש יח בדש ה  יא רח ום פד ן  פב גב כדש
יא צח מום ה  תא יש בדח ים  ידח חח יש יב  שםח ום מד הח הודא  ה  א תד אח י  כדח  . ״ ךא נב חא לש ד שם לש

 , יךא נב פא י לש בדח ן לח יום גש הב י וש י פח רם מש ן אח צום רא יוד לש הש ת. יח רום שםא ום כד ים בדח ירח סח ה'אד
י: לח אד גם י וש צודרח

Téfila pour trouver son conjointTéfila pour trouver son conjoint

ן צום י רא הח ןיש צום י רא הח ייש לח יא  צח מש ח תד ב שם י,  תח בום אד י  אלםהם ום י  לםהח אל ה'  יךא  נב פא ש לד מח  
, נום מח זש י בדח אודי לח רא י הא ודגח וד ת זח ים אב לח דום גדש יךא הח דב סא חד ים ודבח בדח רח יךא הא מב חד רח בדש
ה, אא רש יח ה ודבש רא תום ל בדש דום ם, גדא כא יד חא מח לש ח יד, תד לח הום י לש אוד רא גודן הא ודג הא וד זח
ודגום וד אתא זח צם מש הח ב מום שם א, כדש טש ת חם אח רש יח ת וש מב י אל ם שם נש אח ים וש יקח דדח ע צח זדברח מח
ודגום וד ד זח חא ל אב א ה, כד ב קםב ודמםשם עד יח ק וש חא צש יח ם וש הא רא בש אח ן, לש ום אשם רח ם הא דא אא לש
ב, ישם טום א אח הם י יש גח וד וד זח י לש יא לח צח מש ח תד ב ישם שם תום אח אום . וש ום נד מח זש ודבח ום  תד עח בדש
יל כדח שרש ישם מח ן, אח ל חם עח ים, בדח בח ים טום שרח עד ל מח עח יו בדח שא עד מח ה בדש אב ישם נא אח
סודל ש ץ פד מב ם ום שם א בד הם לםא יש ד. וש סב ל חב מם גום ה וש קא דא ף צש דם ים, רום להח א אל ירם וח
יכודת מח ודנש ה  וא נא עד ל  עח בדח ק  רח ן,  זא גש רח וש ן  סא עד ח כד א  הם יש לםא  וש ם,  גא ודפש ודמודם 
ים אח נש ום שר ת וש ידום רח בדש ידודת הח רח זש כש ב אח ם כד עח ל יש אח . וש םחח ל כד עח יא ודבח רח , בדא רודחח
ן הודכח שח י  זודגח ן  בדב ת  אב ב  ם כד עח לש ם  יהב תם ודלום בד חש תח וש ם  יהב תם בום שםש חש ודמח

י. לח אד גם י וש , ה' צודרח יךא נב פא י לש בדח ן לח יום גש הב י וש י פח רם מש ן אח צום רא יוד לש הש י.יח לח
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Téfila pour avoir des enfantsTéfila pour avoir des enfants

א נא אאא נא לאא אם הא ל  אם הא ים,  רודבח כדש הח ב  ם שם יום ת  אום בא צש הח י  לםהם אל ן,  מא חד רח הא ב  אא  
ל ב שם ע  זברח בדש ים  נח בדא י  ודכם שר חד ל  כא לש ים  מח חד רח וש ה  ודעא שם יש ת  דח קד פש בדח קםד  ש פד
יךא תב ום י רח בש בדח ב שם ה  חודתא ש פד י הח י לח נח דם קש פש תדח לאם  לא כש ודבח  , ךא תב דא בום עד א לח מא יא קח

______fille  de_______זב ךא  תש מא אד לח ה  א תד תח נא וש ים,  לםמח שםש ים,  שםח נא אד ע  רח
י ינם ל מח כא ודבש ת  עום דם ודבש ת  דום מח ים בדש לםמח ודשםש ודם מודם,  י שם לח ם, בדש גודפא בדש

לאם  דדש גח ה לש ב כד זש נח לםמודת. וש יםשםש מח ך יא אםרב ה, לש דא בום עד ל הא עח ה וש רא ום תד ל הח עח
ת קום דא ה צש שרב יבה״ עום הש ר אב ב שם יבה אד הש א ״אב נא ן, אא כם בש ים. וד ידח ת חח נום ודשםש
ךא מש שםח ן  עח מח לש ד,  סב חב וא ה  קא דא צש י  מדח עח ה  שרם עד  . רודחח וש ר  שרא בדא ל  א כד ם  עח
יאה רש ח ת פד וח צש ידםם מח קח לש י  נח ם כד זח וש ת,  נום ודבא ים  נח בדא יד  לח הום י לש נח ם כד זח וש ל,  דום גדא הח
נוד רם זש . עא יךא נב בא ם לש א תד נש נדח שםח ת וש וח צש ים ודמח רח כא זדש ילחת הח ת מח וח צש ה ודמח יא בח ודרש
ינוד םאתם טד ל חח ר עח ם פד כח ילםנוד וש צדח הח , וש ךא מב ד שםש בום ר כדש בח ל דדש נוד עח עם שםש י יח לםהם אל
ר קא עא ךא  בש יבה  הש יח לםא  תודב,  א כד ב שם א  רא קש מח נוד  בדא ידםם  קח וש  . ךא מב שםש ן  עח מח לש
, ךא צב רש אח ה בדש רא קא עד לאה וח ם כד ח שם יבה מש הש תודב, לםא תח א כד ב א שם רא קש ה, ודמח רא קא עד וח

םא. לד מח יךא אד מב ר יא ח פד סש ת מח אב

Téfila des enfants pour leurs parentsTéfila des enfants pour leurs parents

ן צום י רא הח ןיש צום י רא הח , יש יךא נב פא לש ינודה׳ מח בח יוד אא הש ידח ב ינוד, שם תם בום י אד לםהם אל ינוד וב לםהם  אל
יעח ח פד שםש תח ת. וש מב אל בדב ךא  תש בםד אום עד ים לח קח זא חד ים וח יאח רח בדש נוד  חש נח אד וח נוד  מם אח וש
בםד עד לח טודב,  ל  כא וש ה  בדא רד מש ה  חא לא צש הח וש ח  וח רב בדש ה  סא נא רש ח פד נוד  לא וש ם  הב לא
ינוד בח אא ל  קום בדש מםעח  שםש לח נוד  בדם לח בדש ן  ם ותש ה.  חא מש שרח ודבש ת  מב אל בדב ךא  תש אום
ב טום הח ךא  נש צום ר רש ב שם אד ח יד, כד מח א ם תד תא ד אום בדם כח נש ב שם נוד  יעם שםח הום נוד, וש מם אח וש
נוד תא אום נוד  מם אח וש ינוד  בח אא לוד  דש יגח וח ת.  מב אל בדב ךא  תש אום בםד  עד נח וש נוד,  מא עח
ל כא יאודת וש רח בש ים בדח חח לא צש יוד מד הש ים, וישח בח ים טום שרח עד מח ה ודלש א פד חד ה ודלש רא תום לש
ים נח א פד ר  בב סם בדש ל טודב  כא וש ן  א תד ודמח ר  מםהח נוד  לא ן  ם תד לח ירודת,  שםח עד וח טודב 
ם, יח מח א שםד בדח ב שם ינוד  בח אא ה.  בא טום לש נוד  בם בא לש ת  לום אד שםש מח ל  א כד םא  לד ודמח ת.  פום יא
ךא מש ד שםח בום יל כדש דדח גש הח ה לש ב כד זש נח ל, וש אם רא שרש ל יח א ל כד לא כש ל זבה בדח א כד נוד  יעם שםח הום
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י בדח ן לח יום גש הב י וש י פח רם מש ן אח צום רא יוד לש יד. יהחש מח א תד ךא  תש רא ום ד תד בום ל ודכש דום גדא הח
 , יךא נב פא י:ה׳לש לח אד גם י וש  צודרח

Téfila des parents pour leurs enfantsTéfila des parents pour leurs enfants

ה הודא ה' תדא ה הודא ה'אח תדא ה הודאאח א תד אח ם, וש לא עום אתא הא רא םא בא לד ב ד שם ינוד עח לםהם  אל
ל. אם ה  א תד אח לאם  עום ד  עח וש לאם  עום ודמם ם,  לא עום הא אתא  רא בדא ב שםד מח ינוד  לםהם אל
עודת צא מש אב בדש ךש  הודתא לא אל א  עא דא מום תדש שםש אח לש ין  גח בדש ךא  מש לא עום אתא  רא ודבא
ה, כא רא בש לח ם  נא רום כש זח ינוד  תם ום בד רח רוד  מש אא ב שם מו  כדש ה,  שםא דום קדש הח ךא  תש רא ום תד
ךא מדש עח ם  הם י  כדח ל,  אם רא שרש יח יל  בח שםש ודבח ה  רא ום תד יל  בח שםש בדח ית",  אשםח רם "בדש
ךא תש רא ום ם תד הב לא א  תד תח נא ת, וש ום מד אד ל הא א כד ם מח הב בדא א  תד רש חח ר בדא ב שם אד ךא  תש לא חד נח וש

ל.  דום גדא ךא הח מש שםח ם לש א תד בש רח קם ה, וש שםא דום קדש הח
ינוד לםהם ה' אל ךא  מדש מח נוד  א לא ה בדא רא ום תד ידודם הח ל קח עח לאם וש עום ידודם הא ל קח עח וש
ךא תש רא תום בדש א  תד בש תח כא וש בוד",  ודרש רוד  ש "פד ךא  תש רא תום בדש א  תד בש תח א ים. כד יח וד וד י צח נם שםש
י לםא ת, כדח חא ן אב יהב ם תד שםש ה בח נא ודא ח כד הח ם". וש יכב נם ת בדש ם אב ם אםתא ב תד דש ח מד לח "וש
ף אח א  תד רש צח יא אתא  רא בדא ךא  דש בום כש לח וש ת,  בב ב שם לא ם  אח י  כדח אתא  רא בא תםהוד  לש
ית בדם ךא  מדש ל עח א י כד אם צא אל צב וש ינוד  אם צא אל צב וש נוד  חש נח יבה אד הש נח ב י שםד דם , כדש יתא שח עא

 . ךא תב רא י תום דם מש לום ךא וש מב י שםש עם דש ל יום אם רא שרש יח
י ינח עם , וש י תח נדא חח יל תדש ח פד אח ים, וש כח לא מדש י הח כם לש לבךש מח יךא ה' מב לב א אם בום ן אא כם ודבש
ים נח בדא י  לח ין  מח זש הח לש י  תח א לד פח תדש ע  מח שםש תח וש י  נח ם נד חא תדש ב שם ד  עח לודיות  תש ךא  לש
ף ד סום ם עח יהב נם י בש נם ם ודבש יהב נם ם ודבש הם וד  בד רש יח וש רוד  פש ם יח ם הם גח ת. וש נום ודבא
ךא תש רא תום בדש קוד  סש עח יח נוד  א לד ד כד י  נח אד וח ם  הם ב שם ית  לח כש תח לש ת,  רום ום הדד ל  א כד
י רם בש ל דדח א ת כד ידםם אב קח ות ודלש שר עד לח וש מםר  שםש ד לח ם מד לח מםד ודלש לש ה, לח שםא דום קדש הח
נוד בדם ק לח בדם דח וש ךא  תב רא תום בדש ינוד  ינם ר עם אם הא וש ה,  בא הד אח בדש ךא  תש רא ום מודד תד לש תח

 . ךא מב ת שםש ה אב אא רש יח לש ה וד בא הד אח יךא לש ותב צש מח בדש
ךא מום י כא ים, מח רודכח ים ודבש כדח רד ים אד ידח נוד חח א לד כד ן לש ם ן, תד מא חד רח ב הא ינוד אא בח אא
ים ידח חח לש נוד  רם כש זא ים,  מח חד רח בדש ים  ידח חח לש יו  צודרא יש ר  כם זום ים  מח חד רח הא ב  אא
," יךא נב פא לש יבה  חש יח "לוד  ינוד  בח אא ם  הא רא בש אח םל  לד ח פד תש הח ב שם מום  כדש ים,  ידח חח צש נח

 . " ךא תב אא רש יח ה, "בדש כא רא בש ם לח נא רום כש ינוד זח תם ום בד וד רח שם רש ודפם
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י עח רש ע זח זברח י וש עח רש א זח הם ידש ב יךא שם נב פא ש לד ן מח נם חח ודלש שם  קדם בח י לש אתח ן, בדא ם ל כד י עח כדח
ד י עח עח רש ע זח זברח י ודבש עח רש זח י ודבש א בח צם א מד ל יח אח ר. וש ם שם א ע כד לאם זברח ד עום עח
י ינם עם ר בדש שםא יא וש טוב  ת וש מב אל ם וב לום שםא ךש  ץ, אח מב ב שם וא סודל  ש ודם פד לאם שם עום
י ארם א, מא רא קש י מח ארם ה, מא רא י תום לם עד בדח יוד  הש יח ם, וש דא י אא ינם עם ים ודבש להח אל
י לם מש י גום ארם ה, מא וא צש י מח ארם א, מא זא י רא ארם ד, מא מוד לש י תח ארם ה, מא נא שםש מח
ה אא רש יח ודבש ה  בא הד אח בדש דודךא  בש עח יח וש ידות,  רודמח תדש ת  דום מח י  ארם מא ים,  דח סא חד
י דדם ם  הב מם ידאה  וח ודגדש ה  ידא וח גדש ל  כא לש ן  תם וש ית,  יצונח חח ה  אא רש יח לםא  ית,  ימח נח פש
ם הב לא ן  תב וש  , כםחח וא ד  בום כא וש יאודת  רח בדש ם  הב לא ן  תם וש ד,  בום כא בדש הד  רא סום חש מח
ם, יהב ינם בדם ם  לום שםא וש ה  וא חש אח וש ה  בא הד אח יבה  הש יח וש ד,  סב חב וא ן  חם וש י  יםפח וש ה  מא קום
ע זדברח מח ים,  מח כא חד י  ידם מח לש ח תד ע  זדברח מח ים  גודנח הד ים  ודגח וד זח ם  הב לא ין  מח זש תח וש
ם, יהב לם י עד תדח לש ח לד ח פד תש ר הח ב שם ל אד כא ם כדש תא מום יוד כדש הש ם יח ודגא וד ם זח גח ים, וש יקח דדח צח

אן.  כא אן ודלש כא לבה לש ד עום חא ן אב רום א כד י זח כדח
י כדח י,  בדח לח י  ודנם פד צש מח לוד  גש נח יךא  נב פא ודלש לודמות,  עד ח תד ל  א כד עח  דם יום ה ה'  א תד אח
ךא תש רא ום ן תד עח מח ודלש שם  דום קדא הח ל וש דום גדא הח ךא  מש ן שםח עח מח בה לש לד ל אם כא י בדש תח נא ודא כח
ים שםח דום קדש הח ת  בום אא הא בודר  עד בדח י,  נח נם עד ה'  י  נח נם עד ן  ם כד ל  עח ה,  שםא דום קדש הח
ים פח נא עד ת הא יום הש ים לח נח בדא יעח  שםח ום לאם תד לא גש ודבח קםב.  עד יח וש ק  חא צש יח ם  הא רא בש אח
ה, בא א כד רש ב מד בדח י  יעח בח רש ל  גב רב ךא  דדש בש עח ד  וח דדא בודר  עד ודבח ם,  שםא רש שםא לש ים  מח ום דד

 . ךא ב שם דש רודחח קא ר בדש רם ום שם מש הח
י יךא כדח ב פד ח יעח כד גח ו: יש י כא רא דש בדח הםלםךש  א ה' הח רם ל יש א י כד רם שםש ת אח לום עד ח מד יר הח שםח
ךא יתב י בם תם כדש רש יח ה בדש ידא םרח ן פד פב גב כדש ךא  תדש שםש : אב ךש ב לא טום וש יךא  רב שםש ל אח תאםכם
ר בב גדא ךש  בםרח יש ן  י כם ה כח נדם : הח ךא נב חא לש ד שם יב לש בח ים סא זםיתח י  לם תח שםש כדח יךא  נב בדא
: יךא ידב י חח מם םל יש ם כד יח לא א רודשם טודב יש ה בדש אם ן ודרש ידום צדח ה' מח ךא  כש רב בא א ה': יש רם יש

ל:  אם רא שרש ל יח ם עח לום יךא שםא נב בא ים לש נח ה בא אם ודרש
י יתח רח בדש זםאת  י  נח אד וח סודק,  א פד הח נוד  בדא ם  ידח קד יש אה  לד פח תדש עח  מם ום שם ה'  א  נא אא
, יךא פח י בדש תדח מש ר שרח ב שם י אד רח בא ודדש יךא  לב ר עא ב שם י אד ר ה', רודחח מח ם אא תא אום
ה א תד עח ר ה' מם מח אא ךא  עד רש ע זח י זברח ח פד ודמח ךא  עד רש י זח ח פד יךא ודמח ח פד וד מח מודשם לםא יא

לאם:  ד עום עח יוש ה' צודרח יךא  נב פא י לש בדח ן לח יום גש הב י וש י פח רם מש ן אח צום רא לש יוד  הש יח
י: לח אד גום  וש
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Téfila pour la ParnassaTéfila pour la Parnassa

א נא אאא נא לאא אם הא ל  אם הא ל  כא לש ודשם  בד לש ין מח מח זש ה, ודמח ידא רח ל בדש כא ה לש סא נא רש ח ין פד כח ם מד הח  
יעח בדח שרש , ודמח ךא דב ת יא חח אב תם ום יב: ״פד תח כש דח ה, כדש יא חש ם מח הב לא לםחח  ום שם א, וש רא בש נח

יו״:  שרא עד מח ל  א כד ל  עח יו  מא חד רח ״וש יב:  תח ודכש ן״,  צום רא י  חח ל  כא ילש הש ןיח צום רא  
ן חם הח ים וש מח חד רח ל הא לא כש בדח נוד  יתם י בם נם ל בדש כא וש נוד  חש נח יבה אד הש נדח ב , שם יךא נב פא ש לד מח
נוד סם נש רש ודפח וד  לםנ כדש לש כח וש ב  רח ע  פח ב שם בדש נוד  תם יא חש מח נוד  לא ן  ם תד תח וש ד,  סב חב הח וש
ד בום כא ודר, בדש סד אח לאם בדש ר וש ם תד הב ר, בדש עח צח לאם בדש ת וש חח נח ה, בדש בא ה טום סא נא רש ח פד
יבה הש יח לאם  ב ה שם סא נא רש ח ץ, פד רב אא חודץ לא בדש לאם  ם וש יח לח א ירודשם זודי, בדח בח בדש לאם  וש
ם, דא ר וא שרא ת בדא נח תדש י מח ידם נוד לח יכם רח צש ח ל תד אח ה, וש א מד לח ה ודכש ודשםא ודם בד שם הד  בדא
ךא תש רא תום סםק בדש עד ל לח נודכח ב י שם דם ה, כדש בא חא רש הא וש ה  לםאא מש הח ךא  דש ידא ם מח י אח כדח
ינוד כם רא ל צש כא ינוד וש תם נום זום נוד מש ן לא תם ה. וש ימא מח תדש הח ה וש רא הום ש טד ה, הח שםא דום קדש הח
ידםם קח לש ה  דדא רש טח י  לח בדש נוד  בדם לח יבה  הש ידח ב שם י  דם כדש ם,  הב לא ךש  רם טא צש נדח ב שם ם  קםדב
ל ב ן שם חא לש ד שם ה לש ב פד צח םא נש לד ב שם נוד, וש נם חא לש ד ל שם ם עח לום שםא ב בדש ם ישם לם ת וש ום צש מדח הח
יבה הש יח םא  לד ב שם וש ם,  דא ודם אא שם לש ד  בדם עש ח תד שםש הח לש ךש  רם טא צש נח םא  לד ב שם וש ים,  רח חם אד
לםם. ב שםא לםבא בדש ךא  כודתש לש ם עםל מח י אח ם, כדח דא ר וא שרא ודם עםל בדא שם ינוד  לם עא
ילםנוד צח ח ים. ותש נח א ת פד ב בםשם לםא בדש ר וש יקא נוד, בדח ם בודשם יבה לש הש יח שם  י קםדב דם גש ודבח
מםל גש לח וש ים  חח רש אום יס  נח כש הח לש ה  ב כד זש נח וש נודת,  ום י בש אב ודמם ודת  לד דדח מח ידודת,  נח עד מם
לםא וש  , הד לא אודי  רא לש ה  קא דא צש ת  ום שר עד לח נו  לא ין  מח זש תח וש ם.  דא אא ל  כא לש ד  סב חב
ה שרם , עד ךא מב ן שםש עח מח ה לש שרם ים. עד נח גדא הד ם מש ינא אם ב ם שם דא י אא נם בש ל בדח ם שם א כד נח
יוד הש , ״יח ךא תב א שםד דד ן קש עח מח ה לש שרם , עד ךא תב רא ום ן תד עח מח ה לש שרם , עד ךא ינב מח ן יש עח מח לש

 , יךא נב פא י לש בדח ן לח יום גש הב י וש י פח רם מש ן אח צום רא ןה'לש ם ן כד מם י״: אא לח אד גם י וש צודרח  
ן: צום י רא הח יש

Téfila pour une bonne santéTéfila pour une bonne santé

ם, לא ל עום ב שם נום  ום בד ם,רח לא ל עום ב שם נום  ום בד יק,רח ח פד סש יכםלבת מח יאודת וח רח ודבש םחח  כד נוד  ן בדא ם תד יךא  מב חד רח בדש  
ע רח אל לםא יב ר. וש מא שםש מדח ל הח מםד עח עד נוד לח גודפם ינוד וש ידם גח ינוד וש רם יבא אם ץ בדש אםמב חםזבק וא וש
ים יאח רח ודבש ים  בח טום וש ים  חח מם שרש יבה  הש נח וש ב,  אם כדש ודם  שם וש יחודש  מח ודם  שם נוד  לא
ינוד תם נום ודשםש ב  טום בדח ינוד  מם יא יךש  רח אד תח וש ע.  רא ל  א כד מח נוד  ילם צח תח וש  , ךא תב דא בום עד לח
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נוד יף לא סח ום ם תד לום שםא ים וש ידח ת חח נום ים ודשםש מח ךש יא ינוד. אםרב תם נום םא שםש לד ים, ודמח ימח עח נדש בדח
נוד יתם בם י  נם בדש ל  כא ודלש נוד  לא נוד  ילם צדח תח וש נוד,  ירם תדח סש ח תד יךא  פב נא כדש ל  צם ודבש  . ךא תב דא בום עד לח
ים נח ם שם דש ם,  י נדח נח אד שםח וש ים  טח קם שםש יבה  הש נח וש ת,  עום רא וש ת  ום שם קא ת  זםרום גדש ל  א כד מח

ךא תב אא רש יח ךא ודלש תש דא בום עד ם לח י נדח נח עד רח ׃וש

Téfila pour se préserver du Lachone AraTéfila pour se préserver du Lachone Ara

ם, לא ל עום ב נום שם ום בד ם,רח לא ל עום ב נום שם ום בד םרח ידום י הח נח ם כד זח תדש ב ודן שם נד חודם חח ל רח , אם יךא נב פא לדש ן מח צום י רא הח  יש
ם. תא לא בדא קדח ודמח ילודת  כח ודרש ע  רא הא ן  ום שם א לד מח י  נח ום שם ודלש י  ח פד מםר  שםש לח ם,  יום ל  כא ודבש
ל לא כדש ל  עח ר  בדם דח לדש מח ן  ם כד ב שם ל  כא וש י,  ידח חח יש ישם  אח ל  עח וד  לד פח אד ר  בדם דח לדש מח ר  הם זדא אב וש
ל ב שם יו  תא ום דד מח ל  עח ם  עם רא תש הח לדש ן מח ם כד ב שם ל  כא וש ם,  הב מם לבק  חם ל  עח אום  ל  אם רא שרש יח
נודת, צא לם ה,  א פד נד חד ר,  קב ב שם י  רם בש דדח ר  בדם דח לדש מח ר  הם זדא אב וש הודא.   רודךש  בדא שם  דום קדא הח
ים רח בא דש ל  כא וש ים,  נח א פד ת  נח בדא לש ים, הח רח בא ת דש אח נא ה, אום וא אד גח ס,  עח ח כד ת,  קב לום חד מח
אום י  גודפח י  נם יש נש עח לש יךש  רח צדא הח ר  בא דדא ם  אח י  כדח ר  בדם דח לש םא  לד ב שם י  נח ם כד זח וש ים.  סודרח אד

ם. יח מא ם שםא ם שם י לש ודרח בד דח י וש שרח עד ל מח וד כא י הש ידח ב שם י וש שםח פש נח
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BBIRKATIRKAT H HAMAZONEAMAZONE    

Avant de réciter le Birkat Hamazone, il est d'usage de chanter
le chant suivant :

ר צודרצודר בח דש נוד כדח רש הותח נוד וש עש י שבח מודנח כוד אל רש נוד. בדא לש כח ו אא לד ב שםד הםוא  מח  היש
ן זדצ ןהת זדצ מוהת עולא ת  אב ינוד.   בח אא נוד  מו.רועם חש לח ת  אב נוד  לש כח ינוד. אא תח שםא ינו  ים .  וש

מו שםש ה לח ן נודב ם ל כד ינוד. עח פח לו בדש לדש הח ינוד.ודנש נח עא נוד וש רש מח ח. אא דושם כד ין קא : ה׳אם
יר שםח ירבדש שםח ינודבדש לםאלהם ךש  רם בא נש ה  ודא קול תד וש ה .  דדא מש חב ץ  רב אב ל  ה(עח יל) טובא חח נש הח ב שם

ינוד בותם אד וד. לח נ ם שם פש נח יעח לש שבדח ה הח דא צם זון וש לםינוד.מא ר עא בח ו גדא דד סש ת . חח מב אל הםואוש :היש
ם חם םרת חם ךארת דדב סש חח בדש נוד.   צודרם ךא  מדש עח ל  ךא.עח בודב כדש ן  ח כד שםש מח ידון  צח ל  ית. עח בדם בודל  זש

וד נ ם תד רש אח פש וד .  תדח לםנ אא גש יח בא  וש ךא יא דדב בש ד  עח וח ן דדא ינוד.בדב ם פד יחח  . רודחח  אח שםח הםואמש : היש
ה נא צ בד היח נא צ בד שםיח דדא קש מדח םא.  הח לד מח ידון תדש יר צח שם.עח דא יר חא יר שםח שםח ם נא שםא לבה. וש עד ה נח נא נא רש .ודבח

שם דא קש נדח הח ן  מא חד רח בה. הא לד עח תש יח וש ךש  רח בדא תש לםא.יח מא ן  יח יח וס  כד ל  ת . עח ח כד רש בח הםואכדש :היש

ר צודרצודר בח דש נוד כדח רש הותח נוד וש עש י שבח מודנח כוד אל רש נוד. בדא לש כח ו אא לד ב שםד הםוא  מח היש

Le 'Hemdat Yamim préconise de réciter le Téhilim suivant avant Birkat Hamazone :

עח רום זש וד ינום  מח יש ום  ה לד יעא שםח ה הום שרא ת עא אום לא פש י נח כדח שם  דא יר חא ה שםח יהוא לח ירוד  ר שםח מום זש מח
תום מודנא אל וב ום  דד סש ר חח כח : זא תום קא דש ה צח א לד ם גדח יח ום גד י הח ינם עם תום לש ודעא שם ה יש הוא יעח יש דח : הום ום שם דש קא
ל א ה כד יהוא לח יעוד  רח ינוד: הא לםהם ת אל ודעח שם ת יש ץ אם רב י אא סם פש ל אח כא אוד  ל רא אם רא שרש ית יח בם לש
ה: רא מש זח ל  קום וש ר  ום נד כח בדש ר  ום נד כח בדש ה  יהוא לח רוד  מדש זח רוד:  ם מד זח וש נוד  נדש רח וש חוד  צש ח פד ץ  רב אא הא
ל בם ם תד לםאום  ם ודמש ידא ם הח עח רש ה: יח הוא יש לבךש  ב מד י הח נם פש לח יעוד  רח ר הא פא ום ל שם קום ת וש רום צםצש חד בדח
םט פד שםש א לח י בא ה כדח הוא י יש נם פש נוד: לח נדם רח ים יש רח ד הא חח ף יח אוד כא חד מש ת יח רום הא : נש הד י בא בם יםשםש וש

ים: רח א ישם מם ים בדש מדח עח ק וש דב צב ל בדש בם ם םט תד פד שםש ץ יח רב אא הא
Avant, il sera bon de réciter ce qui suit :

יהד ם תד ינש כח הודא ודשםש יךש  רח א בש שםא דש חודד קד ם יח ם שם ימוד, לש חח ודרש ילוד  חח דש ילוד, בדח חח ודדש ימוד  חח א, ודרש דא חד יח לש
ת יוד ם אום ם ת הם"שם א"ד אום ת וא אום ת הם"א בדש אום ל"ו וש אם רא שרש ל יח א ם כד ם שם ים בדש לח א שםש חודדא יח ,א בדש

ן זום א מד הח ת  ח כד רש בדח ךש  רם בא לש א  תא יש רח אום דדש ה  שרם עד ת  וח צש מח ידםם  קח לש ים  אח בדא נוד  חש נח אד ה  נדם תודב, הח א כד ח כד
ה רא ום תד א: בדח תד עש בא שרא וש א  תד לש כח אא ת ה, וש אב א  תד כש רח יךא' ודבם לםהב ן, [אל תח ר נא ב שם ה אד םבא טד ץ הח רב אא ל הא עח

ךש ] לא ן: יום לש עב ם  קום מא בדש זום  ה  וא צש ש מח םרב שם ן  קדם תח ה, לש ךא  י נב פא ש לד מח ן  צום י רא יהח י' וח אלםהם ום ינוד  לםהם אל
ה ידא נח ה שםש כא רא ה ודבש נא ום אשם ה רח כא רא בדש יךא  נב פא ה לש צודיא לבת ודרש בדב קד ה ודמש ודבא שם יבה חד הש תדח ב שם ינוד  תם בום אד

ן זום א מד ל הח ה עח א תד עח ךש  רם בא ר נש ב שם ית אד ישםח לח ה שםש כא רא בש יכםלבת, וד וח םחח  כד נוד  ן לא ב תד תח ידודעח, וש סח זבר וש עם ,וש
ל חם רא וש ל  אם רא שרש יח לש ן  י חח ום מד הח ה  עא בדא רש אד ךש  י שםח מש הח ודלש ין  בח נודקש ין  ידח מח ת  לום עד הח יבה, לש הש תדח ם  גח וש

ה א תד עח ךש  רם בא ר נש ב שם ית אד יעח בח ה רש כא רא בדש יךא  נב פא ה לש יא צוד לבת ודרש בדב קד ה ודמש ודבא שם םח, חד כד נוד  ן לא ב תד תח וש
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יכםלבת ידודעח, וח סח זבר וש עם ל, וש חם רא ל וש אם רא שרש יח ין לש חח ה מום עא בדא רש ךש אד י שםח מש הח ין ודלש בח ין נודקש ידח ת מח לום עד הח ,לש
ל ב שם לוד  ת אם כום רא ע בדש בדח רש אח ן בדש ודם כח ת לש אודיום רש ת הא נום ודא ח כד ל הח כא בדש וד  נ נש ודח כח ילוד  אח כדש יךא  נב פא לבה לש עד יח וש

ן זום א מד לםינוד .הח עא ינוד  לםהם י אל דםנא ם אד עח י נום יהח לםינוד, וח ה עא נא נש ום כד ינוד  דם ה יא שרם עד ינוד, ודמח דם ה יא שרם עד ודמח
הוד נם נש ום :כד

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

חת צדם נת מש חתלת צדם נת מש יר לת ר שםח מום זש מח ינםת  גח נש נוד: בדח כם רש יבא וח נוד  נדם חא יש לםהים  יו. אל נא א פד ר  אם יא
ה לא סב נוד  א תד ת: אח עח דח ךא לא ב כד רש ץ דדח רב אא ל. בדא כא ךא-בדש תב ודעא שם ם יש יח ום ים: גד מדח עח דודךא  יום

לםהים ם. אל א לד ד ים כד מדח עח דודךא  ים: יום מדח אד לש נוד  נדש ירח וח חוד  מש שרש י יח ים-כדח מדח ט עח פד שםש תח
ר ישם ה. מח לא ם סב חם נש ח ץ תד רב אא ים בדא מדח אד לםהים: ודלש ים אל מדח דודךא עח ים. יום מדח דודךא עח יום
ם א לד ד ה: כד נא תש ץ נא רב הד אב בודלא לםהינוד. יש לםהים אל אל נוד  כם רש בא לםהים: יש אל נוד  כם רש בא .יש

ץ׃  רב י אא סם פש ל אח א תום כד אוד אום ירש יח ץ                               וש

ה כצ רש בצ האש כצ רש בצ ת אש הםוא אב להיש כא ת- בדש יד. עם מח א י תד פח בדש תום  א לד הח ל: תדש כד ר הח בא ף דדא סום
ע מא שםש ת. נח א-אב רא לםהים יש אל ת הא אב ר- וש מום יו שםש תא ום צש י, מח ל-כדח א ם-זבה כד דא אא :הא

חת  לד הח הםואתדש ר היש בדב דח י יש ח ל. פד א כד ךש  רם יבא ד-וח עב וא ם  לא עום לש ום  שם דש קא ם  ם שם ר  שרא :בדא
נוד חש נח אד ד וח עח ה וש תדא עח הד מם יא ךש  רם בא הד-נש לודיא לש ם הח לא י: עום לח ר אם בדם דח יש ן זבה, וח חא לש ד שםד הח

י  נם פש ר לח ב שם הםואאד :   היש
ה               

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 ישםא דדח ה קח אא א לד א עח א כד לש מח ךש לש י רח בש נח ן וש ב לא הח

Les assistants ם יח מח שםא

Le chef de famille א  ישםא דדח ה קח אא א לד א עח א כד לש ודת מח שם רש ודת, בדח שם רש ודבח
ך רם בא ם נש כב ודתש שם רש י ודבח תח ום בד רח י וש רח ינוד1 (מום לםהם )אל

לום ב שםד וד מח נ לש כח אא ב שם

Les assistants רודךש ( טודבום1בדא לום ודבש ב שםד וד מח נ לש כח אא ב ינוד) שם לםהם אל
ינוד יח חא

Le chef de famille רודךש ינוד1  (בדא לםהם טודבום) אל לום  ודבש ב שםד וד מח נ לש כח אא ב שם
ינוד יח חא

1 S'il y a 10 hommes ou plus on rajoute ינוד לםהם אל
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רודךש רודךשבדא ה בדא תדא הםוא אח ינוד, יאהדונהי היש לםהם לאם אל עום הא לבךש  ,מב

לאם עום הא ת  אב וש נוד  תא אום ן  זדא הח ל  אם ן הא חם בדש טודבום  בדש ום  לד ד כד
ים בדח ים רח מח חד רח ח ודבש וח רב ד בדש סב חב ן. בדש ל נםתם כא ם לש ר-לבחב שרא .בדא

ום דד סש לאם חח עום י לש ל: כדח דום גדא טודבום הח נוד ודבש ר לא סח יד לםא חא מח א תד
לאם עום יד לש מח א ן תד זום נוד מא ר לא סח חש ל יב אח ד וש עב ל. וא י הודא אם כדח

ל כד לח רודךש  עא נום  חא לש ד שם ל וש כד ס לח נם רש פח ן ודמש ין זא קח תש הח הוש יא חש מח  
ל כא לש ן  זום יו-ודמא מא חד רח בש א  רא בדא ר  ב שם אד יו  תא ידום רח ב בדש רום ודבש

מודר אא א כד יו  דא סא ת. חד אב חח  תם ום ךא-פד דב יעח. יא בדח שרש ל ודמח כא י-לש חח
ן צום ה: רא תדא רודךש אח הםוא בדא ל,  יאהדונהי היש כד ת הח ן אב זדא  :הח

ה דב הנום דב ךא נום הםוא לדש ינודיאהדונהי  היש לםהם תדא אל לש חח נש הח ב שם ל  עח
ה בא טום ה  דדא מש חב ץ  רב אב ינוד  תם בום אד ית לח רח בדש ה  בא חא ודרש

ן זום ים ודמא ידח ה חח רא תום ץ. וש רב אב נוד מם אתא צם הום ב ל שם ם עח יח רח צש מח
ים דח בא עד ית  בדם מח נוד  יתא דח א. ודפש תד מש תח חא ב שם ךא  יתש רח בדש ל  עח וש

נוד רם שרא בש וד. בדח נ א תד דש ח מד לדח ב שם ךא  תש רא ום ל תד עח י. וש קדם ל חד עח ךש וש נא צום רש
נוד א תד עש דח הום ב ן. שם זא ה  תדא אח ב שם ן  זום ודמא ים  ידח חח ל  עח ס וש נם רש פח ודמש

                                           : נוד תא  ודאום

ים סדח נדח ל הח יםעח סדח נדח ל הח לעח עח וש ת  בודרום גדש הח ל  עח וש ן  קא רש ד פד ל הח עח וש  
יתא שרח עא ב ת שם מום חא נדב ל הח עח וש ת  אום לא פש נדח ל הח עח ת וש ודעום שם תדש הח

זדבה.  ן הח מח זדש ם בדח הם ים הא מח ידא ינוד בדח תם בום אד לח
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י כח דדש רש מא י  ימם יבדח כח דדש רש מא י  ימם הבדח ירא בדח הח ן  ח ודשם שם בדש ר  ם תד סש אב וש  
ג רום הד יד לח מח שםש הח שם לש קדם ע בדח שםא רא ן הא מא ם הא לםיהב ד עד מח עא ב שם כדש
ים שםח נא ף וש ן טח קם ד זא עח ר וש עח נדח ים מח הודדח ידש ל הח א ת כד ד אב בדם אח ודלש
ר הודא שרא ים עא נם שםש שם  חםדב ר לש שרא ה עא לםשםא שםש ד בדח חא ם אב יום בדש
ים בדח רח הא יךא  מב חד רח בדש ה  תדא אח וש ז  בום לא לאם  לא ודשםש ר  דא אד שם  חםדב
תא בום ם שם הד וח ום  תד בש שםח חד ת מח א אב תד לש קח לש קח תום וש צא ת עד א אב תד רש פח הם
ץ עם ל הא יו עח נא ת בדא אב וש תום  אום לוד  תא וש ום  רםאשם בש מודלום  גש לום 
ל דום גדא ךא הח מש שםח ה לש דב נום ת וש אום לא פש נח ים וש סדח ם נח הב א מד יתא עח שרח עא וש

ה לא  :סב

ל עח לוש עח ל  וש כד הםואהח ינודיאהדונהי  היש לםהם ךש אל ים לא דח מום נוד  חש נח אד
מודר אא א כד ךש  מא שםש ת  אב ים  כח רש בא א ודמש תד עש בא שרא וש א  תד לש כח אא .וש

ת  אב א  תד כש רח הםואודבם יךא יאהדונהי היש לםהב ל אל ץ-עח רב אא ה הא בא ום טד הח
ךש ן לא תח ר נא ב שם ה : אד תדא רודךש אח הםואבדא ץ, יאהדונהי  היש רב אא ל הא עח

ל עח ן :       וש זום א מד ןהח

ם חם םרח חם הםוא רח ל יאהדונהי היש אם רא שרש יח ל  עח וש ינוד  לם עא ינוד  לםהם אל
ךש א מד ם. עח יח לח א רודשם יש ל  עח ךש וש ירא ן. עח ח כד שםש מח ן  ידום צח ר  הח ל  עח וש

ךש דא בום ךש. כדש לא יכא ל הם עח ל. וש עח ךש וש נא עום ךש. מש ירא בח ל דדש עח ל. וש עח וש
שם דום קדא הח ל וש דום גדא ת הח יח בדח יו הח לא עא ךא  מש א שםח רא קש נדח ב ינוד. שם בח אא

נוד זודנם נוד  עם נוד. רש סם נש רש ח לםנוד. פד כדש לש ח נוד. כד ח לא וח רש הח נוד  יחם וח רש הח
ל א כד מח ה  רא הם ינוד-מש תם רום נוד . צא יכם רח צש ח תד ל  אח א  נא הםואוש היש

ינודיאהדונהי  לםהם ם אל דא וא ר  שרא בדא ת  נום תדש מח י  ידם י. לח ידם לח לםא  וש

- 86 -



BBIRKATIRKAT H HAMAZONEAMAZONE  

ם תא אא וא לש ה. הח בא חא רש הא ה וש לםאא מדש הח ךא  דש יא א לש א לד ה. אב ירא שםח עד הא
ה תודחא ש פד הח זדבה. וש לאם הח עום שם בדא בום א נם לד ב ן שם צום י רא הח לםא. יש וש

א בדא הח לאם  עום לש לםם  א כד ךש. נח יחא שםח מש ד  וח דדא ית  בדם כודת  לש ודמח
ינוד: מם יא ה בש רא הם מש הד בדח מא קום מש ה לח נדא ירב זח חד ח תד

ה נב בש תח הוש נב בש תח ינודוש מם יא ה בש רא הם מש בדח ךש  ירא ם עח יח לח א רודשם יש רודךש:   בדא
ה  תדא הםואאח ם, יאהדונהי היש יח לא א רודשם ה יש נם ום ן. בד מם .אא

רודךש רודךשבדא ה בדא תדא אח הםוא  ם, יאהדונהי היש לא עום הא לבךש  מב ינוד  לםהם ,אל
אם הא ד  עח נוד-לא ירם דדח אח נוד  ם כד לש מח ינוד  בח אא נוד. ל  אם רש ום .בד

לםנוד אד ום נוד. גד ם שם דום קב. קש עד יח שם  דום ה. קש עם רום נוד  עם רום
ל אם רא שרש ל. יח כד לח יב  טח ם מד הח וש ב  ום טד הח לבךש  ב מד ל. הח כא בדש ב ם-שם יום

נוד יב לא טח ם הודא הם יום נוד. וא יב לא טח יב. הודא מם יטח הודא ים
נוד נוד. לא לא מא לםנוד. הודא גש מש ן. הודא גום ד חם עח לםנוד לא מש גש הודא יח

ל כא ה וש לא צדא הח ח וש יוח רם ים וש מח חד רח ד וש סב חב ב-וא :טום

ן מצ חש רת דום הודא הצ בום א כש ם סד ל כדח ח עח בדח ח תד שםש :יח

ח בדח ח תד שםש ן הודא יח מא חד רח ץ הא רב אא ם ודבא יח מח א שםד : בדח

ר דום נוד לש ח בדא בדח ח תד שםש ן הודא יח מא חד רח ים הא רח ום : דד

ים רח ום יא מד עח ן לש רב ן הודא קב מא חד רח : הא

ן הודא מא חד רח ים הא חח צא ח נש צח נב נוד לא ר בדא אח א פד תש : יח

נוד סם נש רש פח ן הודא יש מא חד רח ר הא ם תד הב זדודי בדש בח לםא בש ד וש בום כא בדש
לםא ת וש חח נח ודר בדש סד אח לםא בש ר וש עח צא  :בש
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ינוד ינם ם בדם לום ן שםא ם תד ן הודא יח מא חד רח : הא

ן הודא מא חד רח ל הא כא ה בדש חא לא צש הח ה וש חא וא ה רש כא רא לחח בדש שםש -יח

ינוד דם ה יא שרם עד ינוד: מח כם רא ת דדש יחח אב לח צש ן הודא יח מא חד רח : הא

ל ר עום ום בד שםש ן הודא יח מא חד רח ל הא עח ה מם רא הם לודת מש גדא
נוד ארם ודא : צח

ה רא הם נוד מש יכם לח ן הודא יום מא חד רח נוד הא צם רש אח ידודת בדש מח מש : קום

ת פודאח ה רש לםמא ה שםש פודאא נוד רש אם א פד רש ן הודא יח מא חד רח הא
ודף גד ת הח פודאח שם ודרש פב נדב ת: הח נוד אב ח לא תדח פש ן הודא יח מא חד רח הא

ה בא חא רש דום הא : יא

ד חא אב וש ד  חא אב ל  א כד ךש  רם בא יש הודא  ן  מא חד רח מום הא שםש בדח וד  נד ב מד מח
ינוד תם בום אד כוד  רש בדא תש נדח ב שם מום  כדש ל  דום גדא ק הח חא צש יח ם  הא רא בש אח

םל םל כד כד םל מח כד קב בדח עד יח נוד. וש תא אום ךש  רם בא ן יש ם ה כד כא רא ד בדש חח יח
ה לםמא ן. שםש מם ר אא נםאמח ן וש צום י רא הח ן יש כם : וש

 : מום לום ת שםש ח כד ינוד סד לם שר עא רום פש ן הודא יח מא חד רח הא

יבה הש תח וש נוד  בדם לח בדש תום  בא הד אח וש תום  רא ום ע תד ח טד ן הודא יח מא חד רח הא
א חלטא י נב תדח לש בח ינוד לש נם א ל פד תום עח אא רש ל .יח יוד כא הש יח ינוד-וש שרם עד מח

ם יח מא ם שםא ם שם :לש
L’invité ajoute la bénédiction suivante pour honorer son hôte :
ל א כד ום  ר בד דדם יסח וח יו,  לא עא נוד  לש כח אא ב זדבה שם ן הח חא לש שד ת הח אב ךש  רם בא יש ן הודא  מא חד רח הא
ל א ם, כד לום שםא יו הח לא עא ינוד  בח ם אא הא רא בש ל אח ב שם נום  חא לש ד שם יבה כש הש יח ם, וש לא י עום נם דח עד מח
ל א נוד כד ב מד ר מח סח חש ל יב אח ה, וש ב תד שםש נוד יח ב מד א - מח מם ל צא כא ל, וש נוד יםאכח ב מד ב - מח עם רא
ל עח בדח ת  אב ךש  רם בא יש הודא  ן  מא חד רח הא ן.  מם אא ים,  מח לא עום י  מם לש עום לש וד ד  עח לא ב  טום
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, ר לום ב שם ל אד כא וש ום  תד שםש אח יו וש נא זדםאת, הודא ודבא ה הח דדא עד סדש ל הח עח זדבה ודבח ת הח יח בדח הח
ה. צב רש תדח יו  דא יא ל  ודפםעח ילום  חם ה'  ךש  רם בדא וד.  בד רש ידח ב שם ים  סח כא נש ודבש וד  י חש ידח ב שם ים  נח בא בדש
לםא יו וש נא פא ק לש קדם דדח זש ל יח אח יר, וש עח ים לא בח רום ים ודקש חח לא צש ינוד מד סם כא יו ודנש סא כא נש היוד  יח וש
ר ב עםשם ים בדש מח ידא ל הח א כד חח  מם שרא וש שר  ן, שרא ום הודר עא רש הח א וש טש ר חם בח ינוד שודם דדש נם פא לש
ם לא עום לםם לש א כד לםא יח זדבה וש ם הח לא עום ש בדח בום ם, לםא יש לא ד עום עח ה וש תדא עח ד, מש בום כא וש

ן. צום י רא הח ן יש ם ן כד מם א, אא בדא הח

ן מצ חש רת ןהצ מצ חש רת תהצ ימום לח נוד  בם רש יקא וח נוד  ם כד יזח וח ינוד  ידם חח יש הודא   
א בדא לאם הח עום י הא ידם חח ודלש שם  דדא קש מדח ית הח ן בדם יח נש בח ודלש יחח  שםח א מד .הח

ל ון דד גש למח ון דד גש וםמח כד לש מח ת  ודעום שם יש ה.   עשרב יחום-וש שםח מש לח ד  סב חב
ד עח עום  רש זח ודלש ד  וח דא לאם-לש בוד: עום עם רא וש וד  שם רא ים  ירח פח .כדש

י  ם שם דרש הםואוש ל-לםא יאהדונהי היש רוד כא סש חש ב-יח י: טום יתח יח ר הא עח נח
ם לםא-גדח וש י  תדח נש קח זאב-זא על נב יק  דדח צח י  יתח אח עום. רא רש זח וש

שם קדב בח ם-מש חב ל: לא א ה-כד וב לש ודמח ן  נם חום ם  ידום עום. הח רש זח וש
ה כא רא בש ה: לח עא בש שרא יבה לש הש נוד יח לש כח אא ב ה שםד ינוד. מח תח א שםד ב ה שםד ודמח

ה פודאא רש לח יבה  הש ה. יח כא רא בש לח יבה  הש יח נוד  רש תח הום ב שםד ה  ודמח
ר  בח דש ירוד כדח תח ידום לוד וח ידאכש ם וח יהב נם פש ן לח ם תד ידח יב וח תח כש דח הםואכדש היש

לח: יאהדונהי ם  ב תד אח ים  רודכח הםואבדש ם. יאהדונהי  היש יח מח ה שםא שרם עום
ץ רב אא בדח: וא ח  טח בש יח ר  ב שם אד ר  בב גדב הח רודךש  הםואבדא .יאהדונהי  היש

ה  יא הא הםואוש חום יאהדונהי היש טא בש הםוא: מח עםזיאהדונהי היש ום  מד עח לש  
ן ם תד הםוא. יח ת יאהדונהי היש אב ךש  רם בא ם-יש לום א שםד בח ום  מד ה: עח שרב עום

ינוד לם ם עא לום ה שםא שרב עד יו יח מא חד רח יו הודא בש מא רום מש ם בדח לום שםא
ל א ל כד עח ן -וש מם רוד אא מש אח ל וש אם רא שרש ום יח מד :עח
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Si on a récité le Birkat Hamazone sur une coupe de vin, celui qui a récité le Zimoun dira :

f: א:  רא קש ה אב הוא ם יש ם שם א ודבש א שרד ת אב ודעום שם ס יש ום ןכד נא רא י מא רח בש סח
ים ידח חח L'assistance répond : לש

ה  א תד רודךש אח הםואבדא לאם, יאהדונהי היש עום לבךש הא ינוד מב להם ן, אל פב גדב י הח רח ש א פד רם ום :בד
Après avoir bu un réviit de vin, il récitera la bénédiction de Mé-êïn Chaloch.

MMÉÉ--ÊÏNÊÏN C CHALOCHHALOCH    
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 תדא רודךש אח ה בדא הםוא לאם יאהדונהי יש לבךש העום ינוד מב לםהם , אל
Sur les cinq fruits

ל  ץ עח עם להא עח וש
ץ עם י הא רח ש  פד

Sur le vin

ל  ל עח עח ן וש פב גדב הח
ן פב גדב י הח רח ש פד

Sur la pâtisserie

ל  העח יא חש מח  הח
ל  עח הוש לא א כד לש ח כד הח

ל ה עח בא חא ה ודרש בא ה טום דדא מש ץ חב רב ל אב עח ה וש דב א שרד ת הח נודבח  תדש
יתא צח רא ב ינוד שם תם בום אד תדא לח לש חח נש הח כםל  וש ם לבאל חב הד רח ודבא טד םעח מח בד שרש לח הד וש יא רש ח פד הםוא  מח היש

לםינוד עא ינוד  לםהם ךש , אל מדא ל עח אם רא שרש יח ל  עח ם וש יח לח רודשםא יש ל  עח ךש  וש ירא ן עח ח כד שםש ן מח ידום ל צח עח וש
ינוד מם יא ה בש רא הם מש שם בדח קםדב יר הח ם עח יח לח רודשםא ה יש נם ךש ודבש לא יכא ל הם עח ךש וש חא בדש זש ל מח עח ךש וש דא בום  כדש

לםנוד  עד הח הד וש נא יא נש בח נוד בדש חם מש שרח הד וש כא תום ה  לש רא הכ טא ה ודבש שםא דד קש לביהא בדח ךש עא כש רב בא ה ודנש תדא י אח כדח
ךא  ה לדש דב נום םל וש כד יב לח טח ב ודמם הטום הםוא ץיאהדונהי יש רב אא ל הא ינוד עח לםהם  אל

Sur les cinq fruits Sur le vin Sur la pâtisserie

ת ,  רום ש פד ל הח עח וש ן פב גדב י הח רח ש ל פד עח ל  , וש עח הוש יא חש מח ה , הח לא א כד לש ח כד ל הח עח וש
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 יהאוש תב רום ש פד פב ,הח גדב י הח רח ש ל פד עח הדוש ל  ,נא עח הדוש תא יא חש מח , הח הד  תא לא א כד לש ח כד ל הח עח וש
רודךש ה  בדא תדא האח הםוא ץ יאהדונהי יש רב אא ל הא  עח

Sur les cinq fruits Sur le vin Sur la pâtisserie

ת. רום ש פד ל הח עח וש ן. פב י גדב רח ש ל פד עח וש ל  עח ה.וש יא חש מח 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 תב רום ש פד ל הח עח וש פב גדב י הח רח ש ל פד עח .וש הד נא ל  עח .וש הד תא יא חש מח הח
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