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RemerciementRemerciement

haque année, et cela depuis la sortie d'Égypte, nous avons le
devoir  de  commémorer  notre  délivrance  en  nous
remémorant  nos  années  d'esclavage,  les  miracles  dont

Hachem  nous  fit  bénéficier  et  cela,  jusqu'au  don  de  la  Torah.
Raconter la Hagada ce n'est pas seulement lire les textes et leurs
traductions, comme une simple histoire. Raconter la Hagada c'est
revivre  l'Histoire,  notre  Histoire,  et  surtout,  la  transmettre  à
chaque génération.

C

Le  Témoin  de  l'accomplissement  de  cette  mitsva  est  notre
libérateur,  Hakadoch  Baroukh  Hou,  Qui  Se  déplace  Lui-même
chaque année ce soir-là, pour Se délecter de notre récit. Honorons-
Le, et essayons pour cela, ensemble, d’expliquer et de comprendre
cette  fameuse  Hagada,  qui  voyage  de  génération  en génération,
sans jamais perdre de son éclat.

Nous  avons  tous  un  devoir  de  reconnaissance  envers  ceux  qui
nous prodiguent des bienfaits. C'est pour cela que j'aimerais tout
d'abord  rendre  grâce  à  Hachem  qui  m'a  guidé  et  qui,  dans  Sa
suprême bonté, m’a permis de mener à bout la rédaction de cet
ouvrage. Une nouvelle édition de cette « Hagada bé Sédère",  qui
est  une  compilation  de  midrashim  et  de  commentaires  qui
tiendront  les  petits  comme  les  grands  en  haleine  en  ce  soir  si
important qu'est le soir du Sédère de Pessa'h.

Merci  aussi  et  surtout  pour  la  bonté  qu'Il  me témoigne,  en me
permettant de m'investir jour après jour dans l’étude de la Torah,
et de me permettre de réaliser ce que nous demandons chaque
matin dans la Téfila : «  דד לְללַלמ דד ודלַללּממד  / d’apprendre et d’enseigner ».

Je voudrais remercier le Roch Collel, Rav Acher Brakha Chlita qui
au  sein  de  son  Collel  à  Raanana  me  permet  d'étudier  tout  en
enseignant.
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Mais aussi le Roch Collel, Rav Michaël Guedj Chlita, avec qui j'ai la
chance  d’étudier  l’après-midi  au  sein  de  son  magnifique  Collel
« Daat  Chlomo »,  entouré  de  plus  de  soixante-dix  talmideï
'hakhamim qui s’ investissent chaque jour de manière intensive.

Je suis aussi reconnaissant à Hachem de m’avoir donné le mérite
d’enseigner chaque soir à la yéchiva « Keter Chlomo », yéchiva où
j’ai  étudié  auparavant  sous  l’égide  de  Rav  Samuel  chlita,  à  des
barou’him qui seront, avec l’aide du Ciel, l’avenir d’Am Israël.

Merci au Rav Ye'hia Benchetrit Chlita, au Rav Ron Chaya Chlita, et
au  Rav  David  Pinto  Chlita  qui  ont  répondu  présents  pour
m'encourager et me soutenir dans mes projets. Puisse leur travail
de diffusion de la Torah et de rapprochement vers notre Créateur
continuer  et  porter  encore  de  nouveaux  fruits  et  qu'il  nous
rapproche de la délivrance avec la venue du Machia'h, bimehera
beyamenou. Amen

Hakadoch  Baroukh  Hou,  accorde-moi  dans  Ton  immense
miséricorde  et  Ta  grande  générosité  de  continuer  à  étudier,  à
diffuser la Torah et à faire grandir Ton Nom.

Merci  Hachem,  de  m'avoir  permis  de  grandir  dans  un  foyer
chaleureux, entouré de parents attentifs, patients et dévoués, dans
un environnement  qui  m’a  permis  de m’épanouir  et  de  grandir
dans les meilleures voies. Je Te demande d’accorder à mes chers
parents une bonne santé, le bonheur, la réussite et de les aider à
toujours  s’élever  dans  les  voies  d'Hachem  et  dans
l'accomplissement des mitsvot. 

Merci  Hachem,  de  m'avoir  accordé  des  beaux-parents  à  notre
écoute, dévoués et disponibles. Qu'Hachem leur accorde bonheur,
santé  et  réussite,  et  qu'Il  leur  permette  de continuer à  s’élever
dans les voies de la Torah et des mitsvot.

Je  tiens  à  témoigner  une  profonde  reconnaissance  à  tous  mes
proches pour leur soutien, leur disponibilité, leur encouragement
et leur amour pour la Torah.
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Tous mes remerciements à tous ceux qui par leur dons généreux
ont  permis  de  réaliser  ce  projet.  Puissent  s'accomplir  sur  eux
toutes les bénédictions promises à ceux qui soutiennent la Torah. 

Merci à mon épouse, véritable Echet H’ayil,  car il  ne fait pas de
doute que tout ce que j'ai pu et que je pourrai entreprendre, avec
l'aide d'Hachem, est dû à son dévouement. 
Que  le  Maître  du  Monde  la  bénisse  et  lui  donne  la  santé,  le
bonheur et  la  réussite  dans tout.  Qu'Hachem nous  accorde une
longue  vie  ensemble  et  nous  permette  d'accomplir  encore  de
grands projets pour honorer Son Nom. Toutes nos actions,  tout
notre limoud, tout notre dévouement pour Hachem sont pour nos
enfants. Ils sont le moteur de notre vie. Je prie qu’Hachem nous
donne  le  mérite  de  voir  des  fruits  dans  nos  efforts  en  nous
accordant  la  satisfaction  de  voir  nos  enfants  et  nos  futures
générations s’élever dans les chemins de la Torah et devenir des
talmidei  ‘hakhamim qui éclairent le  monde par leurs mérites et
leur Torah.

Je terminerai en adressant une prière à Hakadoch Baroukh Hou :
Puisse cet ouvrage et tous les efforts qui ont été investis dans son
élaboration finale être source de réveil pour notre peuple, que le
soir du Sédère de Pessa'h soit un moment de téchouva et que tous
ensemble nous nous libérions de notre propre Égypte, et fassions
advenir la grande délivrance avec la venue du Machia'h, bimehéra
beyaménou. Amen

Hag Pessa'h Cacher vé Saméa'h.
Mordékhaï Bismuth
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CONCIS DES LOIS CONCERNANT LA BDIKAT 'HAMETS

1) Quel est l'interdit de 'hamets     ?
Il est écrit dans la Torah1 : « Vous ferez disparaitre le levain
de vos maisons, car quiconque mange du 'hamets, cette âme-
là  sera  retranchée  d’Israël ».  C’est  une  mitsva  positive
appelée יתו/ »  ב/י שבב ש ,« Tachbitou/ת/  qui  consiste  à  faire
disparaître  tout  son  'hamets.  En  effet,  il  est  interdit  de
conserver du 'hamets en notre possession tous les jours de
Pessa’h. Celui qui conserverait du 'hamets en sa possession
enfreindrait  l'interdit :  « du'hamets  ne  sera  pas  vu  en  ta
possession »  et  n'aurait  pas  accompli  le  commandement
positif « Tachbitou ».

Il est aussi écrit dans la Torah2 : « Pendant sept jours, qu'il ne
soit  pas  trouvé  de  levain  dans  vos  maisons,  car  quiconque
mange de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de la
communauté d’Israël...».

Il est dit plus loin3 : «  On se nourrira de matsot durant ces
sept jours et on ne verra chez toi ni produit levé ((חֵממ)ץץ ni levain
ארר) .« dans toutes tes possessions (שאב

Pour s’acquitter de ces mitsvot, nous devons à l'approche de
Pessa'h  nous  débarrasser  de  tout  'hamets  qui  nous
appartient.  Voyons  ensemble  quelques  points  essentiels
pour accomplir cette Mitsva au mieux.

2) Qu'appelle-t-on 'hamets     ?
Le 'hamets comprend deux notions :

- Une pâte qui a levé

- Le levain ou la levure qui servent à faire lever la pâte.

1 Chémot 12;15
2  Chémot 12;19
3  Chémot 13;7
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3) Comment accomplir la mitsva de «     tachbitou     »     ?
- Soit en recherchant le ‘hamets dans tous les endroits où il
peut se trouver et l’éliminer.

- Soit en l'annulant en déclarant que l’on abandonne tout le
'hamets que l’on possède afin qu’il ne fasse plus partie de
nos biens, même s’il existe encore.

4) Concrètement
Dans  la  pratique,  nous  réalisons  ces  deux  opérations.  En
effet,  nous  effectuons  premièrement  la  recherche  du
‘hamets (bdikat 'hamets) la veille du 14 Nissane ainsi que
son annulation (bitoul 'hamets).  Cette annulation est utile
au cas où du 'hamets aurait  échappé à notre vigilance et
qu’on ne l’aurait pas trouvé lors de la recherche. 

Ensuite, le lendemain matin (le 14 Nissane), nous éliminons
le  ‘hamets  (bi’our  'hamets)  qui  est  encore  en  notre
possession le matin du 14 Nissane. On le fait généralement
en le brûlant. 

5) L’heure de la vérification
Dans  la  nuit  du  13  au  14  Nissane,  dès  l'apparition  des
étoiles,  bien que toute la maison ait  été nettoyée de tout
'hamets, on devra procéder à une recherche afin de vérifier
qu'il ne reste aucun ‘hamets chez soi.

6) Les lieux soumis à la vérification
Il faudra vérifier tous les coins de la maison, les trous et les
fentes, les terrasses et balcons, la cage d’escalier, les jardins,
en particulier le buffet et le réfrigérateur, et tous les autres
endroits  où  l’on  peut  déposer  de  la  nourriture  ou  des
boissons qui pourraient contenir du 'hamets. 

Toutes les pièces de la maison doivent donc être vérifiées,
même si nous sommes sûrs de n'y avoir jamais mangé de
'hamets. De plus, lorsque des jeunes enfants vivent dans la
maison, on doit aussi vérifier sous les armoires et les lits, de
peur qu’ils n'y aient laissé du 'hamets.

De même, on vérifiera les endroits qu’on utilise de temps à

- 5 -
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autre pour y mettre du ‘hamets tels que sacs à main, poches
de veste ou de manteau, cartables, tiroirs de bureau etc.

Toute  personne  qui  possède  une  voiture  doit  aussi  la
vérifier  le  soir  du  14  à  la  lueur  d’une  bougie  (ou  d'une
lampe  de  poche),  même  si  elle  ne  souhaite  pas  l’utiliser
durant Pessa’h.

Même  si  la  bdika  suppose  de  gros  efforts,  on  ne
s'économisera  pas,  car  comme  nos  Sages  l'ont  dit4 :  « Le
salaire  est  proportionnel  à l’effort. » Le  Ari  zal  assure que
quiconque se garde de conserver la plus infime quantité de
'hamets à Pessa'h sera assuré de ne pas commettre un seul
péché tout au long de l’année.

7) Allègement de la bdika
Étant  donné  que  les  endroits  nécessitant  une  bdika  sont
nombreux, il est difficile en un seul soir de bien remplir son
devoir de rechercher tout le 'hamets. Il sera conseillé de s’y
prendre à l’avance comme suit.

Tout  d'abord  en  effectuant  un  grand  nettoyage,  à  ne  pas
confondre  avec  le  nettoyage  de  printemps.  Car  nous  ne
recherchons pas de la poussière, mais du 'hamets !

Tout les endroits que l’on aura nettoyés, vérifiés et gardés
pour empêcher qu’on y dépose à nouveau du ‘hamets seront
exempts d’une nouvelle vérification le soir de la bdika. Cette
vérification anticipée peut  se  faire  jusqu’à  30 jours  avant
Pessa’h. Elle  pourra se faire à la lumière du jour, à travers
une fenêtre ouverte faisant face à l’endroit vérifié,  ou à la
lumière d’une bougie dans les endroits obscurs.

On peut aussi vendre son hamets à un non-juif. Ce ‘hamets
ne nous appartenant plus, on sera dispensé de la bdika dans
les endroits vendus, tels que les placards fermés, la cave, le
dépôt,  le  grenier,  la  maison  secondaire  etc.  Cette  vente
s’effectuera auprès d’une autorité religieuse compétente. Il
faut savoir que la vente au non-juif concerne uniquement le
'hamets que l’on possède et non l’endroit où il se trouve. Cet
endroit n’est que loué au non-juif, lui donnant la possibilité
de venir chercher son ‘hamets pendant Pessa’h s’il le désire.

4  Avot chapitre 5
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8) À la lueur d'une bougie
C'est à l'aide d'une simple bougie que l'on cherchera dans
tous les endroits susceptibles de contenir du 'hamets. 

Un flambeau n’est pas adéquat à la vérification du 'Hamets,
car il ne peut pénétrer dans les trous et les fentes. De plus,
du fait que l'on craint qu’un incendie se déclare, on serait
préoccupé et on ne pourrait pas se concentrer correctement
sur la vérification. Si l'on a fait la vérification à la lumière
d’un flambeau,  il  faudra la recommencer avec une bougie
adéquate, mais sans redire la bénédiction.

Il est conseillé de se munir aussi d’une lampe de poche afin
de vérifier même les endroits où la bougie pourrait causer
un accident ou abîmer des objets. 

Il n’est pas nécessaire d’éteindre la lumière dans la pièce où
l’on fait la bdika.

9) Les dix «     petits     » morceaux de 'hamets
Étant  donné  que  la  majorité  de  nos  maisons  sont
généralement propres, pour que cette recherche ne soit pas
infructueuse et que la bénédiction qui l'accompagne ne soit
pas dite en vain, il est d'usage de cacher dans la maison dix
petits  morceaux  de  pain,  que  l'on  aura  préalablement
emballés  hermétiquement  afin  d’éviter  les  miettes.
Cependant,  il  est  fortement  recommandé  de  prendre  de
petits morceaux de 'hamets (de moins d’un kazaït = 27g).
On  les  déposera  dans  les  endroits  de  son  choix,  de
préférence à portée de main.

Mais  attention,  la  bdikat  'hamets  sert  principalement  à
chercher le ‘hamets qui peut être encore dans la maison et
dont  on  ignore  l’existence.  On  ne  remplit  donc  pas
correctement  son  devoir  en  ne  cherchant  que  ces  petits
morceaux que la maîtresse de maison ou/et ses enfants ont
cachés.

10) Bénédiction avant la vérification
Il est recommandé de se laver les mains avant la recherche.
Avant  de  procéder  à  la  bdikat  'hamets,  on  récitera  la
bénédiction  suivante :  "Baroukh  Ata  Hachem  Elokénou

- 7 -
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Mélèkh ha’olam achèr qidéchanou bémitsvotav vétsivanou
‘al bi’our 'hamets – Bénis sois-Tu,  Eternel notre D.  Roi de
l’univers, qui nous a sanctifiés par Ses commandements et
nous a ordonné l’élimination de toute pâte levée.

On  ne  récite  pas  la  bénédiction  "Chéhé’héyanou"  sur  la
Mitsva de bdikat 'hamets. Cependant, du fait que plusieurs
Décisionnaires,  notamment  le  "Péri  ‘Hadach",  le  pensent
nécessaire, il convient de s’efforcer de se procurer un fruit
nouveau. On le posera devant nous au moment de réciter la
bénédiction "’al bi’our 'hamets" qui précède la vérification,
on commencera à chercher un peu le 'Hamets, afin de ne pas
risquer d'avoir fait une interruption entre la bénédiction "’al
bi’our 'Hamets" et la vérification proprement dite, puis on
prononcera  la  bénédiction  "Chéhé’héyanou"  sur  le  fruit
nouveau.  Après  avoir  fini  la  vérification,  on  dit  la
bénédiction sur  le  fruit  et  on le  mange.  Ceci  n’est  qu’une
mesure de piété.

Si  l'on  a  omis  de  prononcer  la  bénédiction  de  la  bdikat
'hamets  avant  la  vérification  et  que l’on  s’en  souvient  en
cours de vérification, on pourra la réciter tant que l’on n’a
pas fini. Si on a terminé, on ne pourra plus la réciter.

11) Une vérification en silence
Le maître de maison commence la recherche en silence, car
il  est  défendu de parler  entre  la  bénédiction  et  la  bdikat
'hamets.  Si  l'on  a  parlé  de  choses  sans  rapport  avec  la
vérification, il faut redire la bénédiction. 

Ensuite, lors de la vérification, il n’est permis de dire que ce
qui  est  nécessaire  à  la  vérification,  mais  pas  d’aborder
d'autres sujets, et ceci jusqu’après l’annulation du 'hamets.
Cependant,  si  l'on  a  parlé  de  sujets  vains  durant  la
vérification, on ne redira pas la bénédiction.

12) Déclaration d'annulation
Après  avoir  tout  vérifié  et  trouvé  les  dix  morceaux  de
'hamets,  on  fera  une  déclaration  d'annulation  de  'hamets
dans  la  langue  qu’on  comprend.  Le  but  est  de  prendre
conscience  que  notre  principale  intention  en  annulant  le
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'hamets  est  de  le  considérer  comme  dépourvu
d’importance.  Si  on  formule  cette  annulation  sans  la
comprendre, ou comme une requête ou une supplication, on
n’est pas quitte de la mitsva de bitoul 'hamets/annulation
du ‘hamets et il faut la redire dans une langue familière.

Cet acte d’annulation consiste à déclarer que tout le ‘hamets
qui pourrait être encore en notre possession est annulé et
considéré comme la poussière de la terre.

L’acte  d’annulation  ne vise  pas  le  ’hamets  qui  nous reste
après  la  bdika.  Au  contraire,  on  désire  le  garder  afin  de
pouvoir le brûler le lendemain (avant l’heure requise). De ce
fait, on devra après la bdika, réunir tout le ‘hamets qui sera
brûlé et le mettre de côté afin qu’il ne s’éparpille pas.

13) Élimination destruction du 'hamets
Le matin du 14 Nissane, il faut respecter l’heure à partir de
laquelle on ne peut plus manger de 'hamets, et celle avant
laquelle il faut le détruire, qui est différente. Pour cela, on se
référera  à  un  calendrier  en  vigueur,  ou  à  une  autorité
religieuse compétente. 

14) Comment  réalise-t-on  la  mitsva  de  bi’our
'hamets     (élimination) ?
On le brûle ou on l’émiette finement pour le jeter au vent ou
à la mer. Comme il est écrit : « ם יכם )ץ ת/ ת ב/ֵמ ארר מי ב יתו/ שא/ ב/י שבב ש Vous/ת/
débarrasserez  vos  maisons de tout  levain »,  de  toutes  les
façons possibles. Cependant, la coutume répandue est de le
brûler.  Il  est  donc  recommandé  de  couper  en  petits
morceaux le  ‘hamets  qui  va  être  brûlé,  afin  que le  feu le
consume entièrement. On évitera aussi de l’emballer dans
du papier aluminium, ce qui empêcherait sa consumation.

Après  avoir  brûlé  son 'hamets,  on  prononcera à  nouveau
l’acte  d’annulation  (toujours  dans  une  langue  que  l’on
comprend) légèrement modifié, afin d’être sûr qu’il ne reste
plus de 'hamets en notre possession.

Mais  attention,  on  procédera  à  cette  annulation  verbale
seulement après sa destruction, afin de réaliser la mitsva de
détruire  et  de  brûler  son 'hamets.  Car si  on annulait  son
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'hamets avant de le brûler, on ne pourrait plus accomplir la
mitsva de le détruire. 

AVANT LA RECHERCHE, ON SE MUNIRA DE :  
• 10  petits  morceaux  de  'hamets,  plus  1  que  l'on

laissera dans le plateau tout au long de la bdika.

• 1 bougie de cire (ou/et lampe de poche)

• 1 plateau  dans  lequel  on  placera  un  peu  de  sel,
symbole  de  longévité,  pour  demander  le  mérite
d'accomplir  cette  mitsva  encore  de  nombreuses
années.

• 1 couteau afin  de  gratter  les  éventuelles  traces  de
'hamets.

• 1 fruit nouveau, pour pouvoir dire la bénédiction de
“Chéhé'héyanou” sur ce fruit,  en même temps que
sur la mitsva de bdikat 'hamets. (facultatif)

Avant de procéder à la recherche du 'Hamets, il sera bon de
formuler  la demande qui suit :

ם ם שם םלש ם שם ה/לש )ץ ת/ ינב כי ו/שבב הו/א  יךב  רי ב/ב א  שבֵמ דב קד חו/ד  יי ימו/,   חי ו/רב ילו/  חי דב ב/י
ילו/ חי ו/דב ימו/  חי ת י, ו/רב ם אור )ץ א שב דֵמ חד יש ת ה' לב אור ת ו' וב ם אור )ץ שב 'ב/ב

ת ה אור ל' וב א)ץ רֵמ שאב ל יי ֵמ ם כ/ )ץ שב ים ב/ב לי א שבב חו/דֵמ יי ת, ב/ב ור שב פֵמ נ/ב ל הש ֵמ ם כ/ )ץ שב ו/בב
נו/ )ץ שב פב נש י  )ץ שב רב שבֵמ ל  אם ים  סי חד יש תב מ/י הש ת  מור שבֵמ נ/ב הש וב ת  רו/חור הֵמ רו/ח)ץנו/, וב

נו/ ת)ץ מֵמ שבב ני ילו/ת, וב צי אד לו/ת  לֵמ כ/ב מ/י ם שב ם  הם לֵמ ים  בי רור ק/ב הש וב ם  יהם )ץ ו/שב ב/ לב ו/מש
ה י/ֵמ שאי ה עד ירֵמ צי יב ה  יאֵמ רי ה, ב/ב ירֵמ צי יב ה  יאֵמ רי ילו/ת ב/ב צי י אד ט)ץ רֵמ ב ל פ/ ֵמ כ/ ו/מי

ה י/ֵמ שאי ה, עד ירֵמ פי ו/סב צו/ף  רב ש פ/ ל  כֵמ א. ד/ב רֵמ פב עש מ)ץ א  ֵמ ת/ ינב כי שבב א  מֵמ קֵמ אד לש
ז/)ץנו/ ת עד ינש כי ו/י שבב ל/ עי ה, ו/לב שא)ץ ת עד וש צב י/)ץם מי קש ן לב ֵמ זדמ/ ן ו/מב י מו/כֵמ יני ר)ץ הד

ין קי דֵמ ס/ב ו/בש ין  רי חור ב/ש ר  נ/)ץ הש ר  אור לב ץ  מ)ץ חֵמ הם ת  אם רק  ד/ בב לי ן  נֵמ ב/ֵמ רש ד/ב
ן יסֵמ שב ני חרדם ר לב שאֵמ ה עֵמ עֵמ ב/ֵמ רב יל אש ל)ץ נו/ ב/ב ו/ת)ץ שב רב ב/י ם שאדשבםר הוררו/ לֵמנו/, שב כ/

זש ינו/  ת)ץ ור ב/ ה : ל''רש עֵמ ב/ֵמ רב אש לב ר  ץ- אור מ)ץ חֵמ הם ת  אם ין  קי דב ור ב/ ר  שאֵמ עֵמ
ר נ/)ץ הש ר  אור ין. לב רי חור ב/ש ת  יי ב/ש ב/ש א  צֵמ מב נ/י הש ץ  מ)ץ חֵמ וב ר  אור שאב ר  ע)ץ בש לב

ין קי דֵמ ס/ב ן. ו/בש צור רב ת  ור שא עד לש וב נו/  ר)ץ צב יור לב רו/חש  ת  חש נש ת  ור שא עד לש י  ד)ץ כ/ב
וררבא)ץנו/ ן, ב/ יור לב ם עם קור מֵמ ה זור ב/ב וֵמ צב שב מי ררם ן שב ק/)ץ תש :לב
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י יהי יוי יהי ינו/וי ת)ץ בור י אד אלרה)ץ ו)ץ ינו/  לרה)ץ ה אל הרוֵמ יב יךֵמ  נם פֵמ ב ל/ ן מי צור רֵמ יםה,   הב ת/י ם שב
ה זור וֵמ צב יךֵמ מי נם פֵמ ה לב יֵמ צו/ לםת ו/רב ב/ם קד ה ו/מב ו/בֵמ שב ו/. חד ל/ אי יךֵמ כ/ב נם פֵמ לםה לב עד יש וב

ה זור וֵמ צב מי ן ב/ב ו/)ץ כש ת לב או/יור רב ת הֵמ נור ו/ֵמ ש כ/ ל הש כֵמ י ב/ב ת/י נב ו/ש : כ/י

ל לעל ךֵמעל זם ת עד רם אם פב תי ה ב/ב רֵמ ה)ץ ת מב אור רב ינו/ לי לרה)ץ ה אל הרוֵמ ךֵמ יב ה לב ו/ם קש ן נב )ץ  כ/
תו/ן ר)ץ ֵמ כ/ יי ת  רור ֵמ ים כ/ ילי לי אל הֵמ ץ וב רם אֵמ ן הֵמ ים מי לי ו/ ל/ יר ג/י בי עד הש ן. לב ק/)ץ תש לב

ךֵמ מם שבב בי או/  רב קב יי ר  שאֵמ י בֵמ נ)ץ ל ב/ב כֵמ י וב ד/ש ש כו/ת שב לב מש לֵמם ב/ב ת, עור נור פב הש לב
ץ רם י אֵמ ע)ץ שבב ל רי ֵמ כ/ יךֵמ  לם ל, א)ץ ב)ץ י ת)ץ ב)ץ שבב ל יור ֵמ כ/ עו/  דב י)ץ וב ירו/  כ/י ךֵמ. יש י לב כ/י

ן ור שב ל לֵמ ֵמ ע כ/ בש ֵמ שב/ ךב ת/י רם ל ב/ם ֵמ ע כ/ רש כב עו/. תי רב כב ינו/ יי לרה)ץ ה אל הרוֵמ יךֵמ יב נם פֵמ לב
נו/ )ץ ת/ ר יי קֵמ ךֵמ יב מב ד שבי בור כב לי רלו/ וב פ/ יי ךֵמ. וב כו/תם לב ת ערל מש ֵמם אם ל/ לו/ כד ב/ב יקש .וי

ד עם לֵמם וֵמ עור ה לב רֵמ ה)ץ ם מב יהם ל)ץ עד לרךב  מב תי יא. וב הי ךֵמ  ב ל/ ם כו/ת שב לב ש מ/ י הש .כ/י
ד בור כֵמ לרךב ב/ב מב ד ת/י י עש מ)ץ לב עור :  ו/לב

ךֵמ  תם רֵמ תור תו/ב ב/ב ֵמ כ/ ש ת טו(כ/ מור ד: '')יח,שבב עם ערלֵמם וֵמ לרךב לב מב ה יי הרוֵמ ר'': יב מש אל נם וב
יד( ה  יֵמ רב כש ץ: '')ט, זב רם אֵמ ל הֵמ ֵמ ל כ/ עש לםךב  מם ה לב הרוֵמ יב ה  יֵמ הֵמ הו/א, וב ם הש י/ור ב/ש

ד חֵמ מור אם ד ו/שבב חֵמ ה אם הרוֵמ יםה יב הב ל'':''יי קור ע לב מש שבב עש ת/י מור ם שבֵמ ר אי י/ראמם וש
יו תֵמ ור צב מי לב ֵמ  ת/ נב זש אד הש וב ה  שאם עד ש ת/ יו  ינֵמ ע)ץ ב/ב ר  שבֵמ י/ֵמ הש וב יךֵמ  לרהם אל ה  הרוֵמ יב

יו ק/ֵמ חד ל  ֵמ כ/ ֵמ  ת/ רב מש שבֵמ לרא, וב ם  יי רש צב מי בב י  ת/י מב שאש ר  ם שב אד לֵמה  חד ש מ/ הש ל  ֵמ כ/
ךֵמ אם ה ררפב הרוֵמ י יב ני י אד יךֵמ כ/י לם ים עֵמ שאי : )כו, שבבמורת טו('' אֵמ

On dira ensuite :
ךֵמ רם בֵמ י דב לי גב רש ר לב י, נ)ץ תי יבֵמ תי נב ר לי אור Sept fois וב

ים לרהי י אל א לי רֵמ ר ב/ב הור י, ל)ץב טֵמ ב/י רב קי שב ב/ב ד/)ץ ן חש כור רו/חש נֵמ  Sept fois וב

יךֵמ נם פֵמ י לב ב/י ן לי יור גב הם י וב י פי ר)ץ מב ן אי צור רֵמ לב יו/  הב י, יי לי אד גר י וב :יהזה צו/רי
ינו/ ל)ץ עֵמ ינו/  לרה)ץ י אל דרנֵמ ם אד י נרעש יהי ינו/, וי ל)ץ ה עֵמ נֵמ נב ור כ/ ינו/  ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד ,ו/מש

הו/. נ)ץ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד ינו/ ו/מש ל)ץ ינו/ עֵמ לרה)ץ י אל דרנֵמ ם אד י נרעש יהי ה, וי שא)ץ עד ו/מש
ינו/ ל)ץ ה עֵמ נֵמ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ הו/, יֵמ נ)ץ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד :ו/מש

On  ne  récite  pas  la  bénédiction  "Chéhé’héyanou"  sur  la
Mitsva  de  bdikat  'hamets.  Cependant,  il  convient  de
s’efforcer  de  se  procurer  un  fruit  nouveau.  On  le  posera
devant nous au moment de réciter la bénédiction "’al bi’our
'hamets"  qui  précède  la  vérification,  on  commencera  à
chercher un peu le 'Hamets, afin de ne pas risquer d'avoir
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fait  une  interruption  entre  la  bénédiction  "’al  bi’our
'Hamets"  et  la  vérification  proprement  dite,  puis  on
prononcera  la  bénédiction  "Chéhé’héyanou"  sur  le  fruit
nouveau.  Après  avoir  fini  la  vérification,  on  dit  la
bénédiction sur le fruit et on le mange. 

Avant de commencer la "bdika" (recherche),  on dira la
bénédiction suivante avec ferveur :

ךש רוך ר ךשבך רוך ר הבך הרוֵמ ה יב ת/ֵמ אש לֵמם,   עור הֵמ לםךב  מם ינו/  לרה)ץ ר, אל ם שב אד
ץ מ)ץ עו/ר חֵמ ל ב/י נו/ עש ו/ֵמ צי יו וב תֵמ ור צב מי נו/ ב/ב ֵמ שב ד/ב  :קי

Pour  celui  qui  a  un  fruit  nouveau,  il  dira  la  bénédiction
suivante pendant la bdika :

ה  ֵמ ת/ רו/ךב אש הב/ֵמ הרוֵמ םיב לֵמ עור לםךב הֵמ ינו/ מם לרה)ץ נו/,  אל מֵמ י/ב קי נו/ וב יֵמ חל הם ם שב
זםה ן הש מש ז/ב נו/ לש יעֵמ ג/י הי .וב

Puis après la bdika, il dira avant la consommation sur  un
fruit de l'arbre

ה  ֵמ ת/ רו/ךב אש םיבהרוֵמהב/ֵמ לֵמ עור לםךב הֵמ ינו/ מם לרה)ץ ץ,  אל בריי הֵמע)ץ ורר)ץא פ/ . ב/
Ou sur un fruit de la terre puis il dira

ה  ֵמ ת/ רו/ךב אש הב/ֵמ הרוֵמ םיב לֵמ עור לםךב הֵמ ינו/ מם לרה)ץ בריי הֵמאדדֵממֵמה,  אל ורר)ץא פ/  .ב/

Après  avoir  tout  vérifié  et  trouvé  les  dix  morceaux  de
'hamets, on devra réciter ce qui suit, en faisant attention de
bien  comprendre  ce  que  nous  disons.  Pour  cela,  après
l'avoir dit en Araméen, il sera bon, et même essentiel, de le
réciter dans une langue que nous comprenons.

Avant de réciter la déclaration d'annulation de 'hamets, il
sera bon de formuler la demande qui suit :

ה/ )ץ ת/ ינב כי ו/שבב הו/א  יךב  רי ב/ב א  שבֵמ דב קד חו/ד  יי ם  )ץ שב ימו/, לב חי ו/רב ילו/  חי דב ב/י
ילו/ חי ו/דב ימו/  חי ת י, ו/רב ם אור )ץ א שב דֵמ חד יש ת ה' לב אור ת ו' וב ם אור )ץ שב 'ב/ב

ת ה אור , וב ל' א)ץ רֵמ שאב ל יי ֵמ ם כ/ )ץ שב ים ב/ב לי א שבב חו/דֵמ יי א, ב/ב ֵמ ת/ ינב כי א שבב מֵמ קֵמ אד לש
ז/)ץנו/ עד ת  ינש כי שבב ו/י  ל/ עי ו/לב א  רֵמ פב עש ה, מ)ץ שא)ץ עד ת  וש צב מי י/)ץם  קש מב י  יני ר)ץ הד
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ה עֵמ ב/ֵמ רב יל אש ל)ץ ץ ב/ב מ)ץ חֵמ ר וב אור ל שאב )ץ ט/ בש ן לב נֵמ ב/ֵמ רש ן-ד/ב יסֵמ שב ני חרדם ר ב/ב שאֵמ .עֵמ
נו/ א)ץ רב ור ן ב/ צור ת רב ור שא עד לש נו/ וב ר)ץ צב יור ת רו/חש לב חש ת נש ור שא עד י לש ד)ץ ן, כ/ב ק/)ץ תש לב

ן יור לב ם עם קור מֵמ ה זור ב/ב וֵמ צב שב מי ררם : שב

ינו/ ת)ץ בור י אד אלרה)ץ ו)ץ ינו/  לרה)ץ אל ה  הרוֵמ יב יךֵמ  נם פֵמ ב ל/ ן מי צור י רֵמ יהי יםה, וי הב ת/י ם שב
ה זור וֵמ צב יךֵמ מי נם פֵמ ה לב יֵמ צו/ לםת ו/רב ב/ם קד ה ו/מב ו/בֵמ שב ו/. חד ל/ אי יךֵמ כ/ב נם פֵמ לםה לב עד יש וב

ה זור וֵמ צב מי ן ב/ב ו/)ץ כש ת לב יור או/ רב ת הֵמ נור ו/ֵמ ש כ/ ל הש כֵמ י ב/ב ת/י נב ו/ש ל. כ/י א)ץ ה הֵמ ֵמ ת/ אש וב
א רֵמ ור נ/ הש ר וב ור ב/ ג/י ל הש דור ג/ֵמ ךֵמ, ''הש תם בו/רֵמ ת ג/ב ה אם רֵמ רב ה, עור תֵמ עֵמ ד ישב ה לי כֵמ ו/לב

ֵמנו/ ' ל/ פ(' ים  ל/י הי ה ).ג, ת/ב ֵמ פ/ לי ק/ב הש ה וב אֵמ מב ד ט/ ת הש רחור ל כ/ )ץ ט/ בש יךֵמ. ו/תב בם יב ל אור כֵמ וב
יךֵמ אם נב ור ל שא כֵמ תו/, וב ר)ץ ֵמ כ/ ה יי רֵמ ה)ץ ר. מב ק/)ץ עש ה תב רֵמ ה)ץ ה מב עֵמ שבֵמ רב כו/ת הֵמ לב ו/מש

ינו/ מ)ץ יֵמ ה בב רֵמ ה)ץ מב ם ב/י יד)ץ מי שבב תש ם וב יע)ץ ני כב תש )ץם וב ל/ כש ר ו/תב ב/)ץ שבש ר, ו/תב ס)ץ הֵמ וב
ה חֵמ נֵמ אד וש ן  גור יֵמ ו/  נ/ ם מ/ ךֵמ. מי ד/ב בש לב ה  הרוֵמ יב ה  ֵמ ת/ אש ה  רֵמ ה)ץ מב ינו/  ל)ץ עֵמ לרךב  ו/מב

ט ֵמ פ/ שבב מי ו/בב ק  דם צם ב/ב ים  מי חד רש ו/בב ד  סם חם ךֵמ. ב/ב ד/ב בב עש ד  וי ד/ֵמ ח  מש צם ת  אם וב
יחש מי צב ה תש רֵמ ה)ץ ךֵמ, מב תם ו/עֵמ ישב רו/ם ב/י ֵמ ת/ נור  רב קש ינו/. וב ו/י קי ךֵמ  תב ו/עֵמ ישב י לי כ/י

ם י/ור ל הש ֵמ יךֵמ. כ/ נם פֵמ י לב ב/י ן לי יור גב הם י וב י פי ר)ץ מב ן אי צור רֵמ יו/ לב הב י, יי ה צו/רי הרוֵמ יב
ים יט( ובגראדליי ל/י הי ינו/: )טו, ת/ב ל)ץ ינו/ עֵמ לרה)ץ י אל דרנֵמ ם אד י נרעש יהי ינו/, וי ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד ו/מש

ינו/ ל)ץ ה עֵמ נֵמ נב ור ינו/, כ/ לרה)ץ י אל דרנֵמ ם אד י נרעש יהי . וי הו/ נ)ץ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד ו/מש
ל)ץינו/ ינו/, עֵמ ל)ץ ה עֵמ נֵמ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד הו/, ו/מש נ)ץ נב ור ינו/ כ/ ד)ץ ה יֵמ שא)ץ עד ,שבֵמם צ( :ו/מש

: )יז
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 tout  'hamets
et  tout  levain

qui  se  trouvent  en  ma
possession,  que  je  n'ai
pas vus et que je n'ai pas
détruits,  soient  annulés
et  soient  comme  la
poussière de la terre.

Que ל ר לכך ר אכך ֵמ כ/ אי ד/ב א  ירֵמ מי חד  
י ו/תי שב רב יה/. ב/י ית)ץ זי חד לֵמא  ד/ב

ה/ )ץ ת/ רב יעש לֵמא בי יל, ו/דב טי בב לי
א עֵמ רב אש א דב רֵמ פב עש י כ/ב ו)ץ לםהל :וב

Que tout 'hamets et tout levain
qui  se  trouvent  en  ma
possession, que je n'ai pas vus
et  que  je  n'ai  pas  détruits,
soient annulés et soient comme
la poussière de la terre.

ל ר לכך ר יכך ו/תי שב רב ב/י א  ֵמ כ/ אי ד/ב א  ירֵמ מי חד  .
ה/ )ץ ת/ רב יעש לֵמא בי ו/דב יה/  ית)ץ זי לֵמא חד ,ד/ב
א עֵמ רב אש א דב רֵמ פב עש י כ/ב ו)ץ לםהל יל וב טי בב :לי

Que tout 'hamets et tout levain
qui  se  trouvent  en  ma
possession, que je n'ai pas vus
et  que  je  n'ai  pas  détruits,
soient  annulés et  soient  à
l'abandon comme la poussière
de la terre.

ל ר לכך ר יכך ו/תי שב רב ב/י א  ֵמ כ/ אי ד/ב א  ירֵמ מי חד  .
ה/ )ץ ת/ רב יעש לֵמא בי ו/דב יה/  ית)ץ זי לֵמא חד ,ד/ב

י  ו)ץ לםהל יל וב טי בב רלי קם פש אהפ רֵמ פב עש כ/ב  
א עֵמ רב אש :                  דב

Puis il sera bon de réciter, ce qui suit:

י הי ייש הי ינו/יש ת)ץ בור י אד אלרה)ץ ינו/ ו)ץ לרה)ץ ה אל הרוֵמ יךֵמ יב נם פֵמ ב ל/ ן מי צור נו/,  רֵמ ן לֵמ )ץ ת/ ת/י ם שב
י/ו/עש סי וב זםר  ע)ץ וב יכרלםת  וי רחש  ר, כ/ ם שב אד שב  פם נ/ם הש י  )ץ ת/ ב/ֵמ י  ע)ץ גב ני ב/ב שב  )ץ פ/ שבב פש לב

ע רֵמ הֵמ נו/  ר)ץ צב ת יי צש עד ב/ש נו/  לב אש ה:  נור הרוֵמ א יב נ/ֵמ ינו/, אֵמ ל)ץ עֵמ א מ)ץ ד נֵמ ר)ץ פב הש
ע רֵמ ר הֵמ י/)ץצם ב/ש ם ע שב רֵמ ד הֵמ ב, צש ור ט/ ר הש י/)ץצם כרחש הש נו/ ב/ב ב)ץ ב/ב לש נו/ ו/תב כ)ץ כ/ב זש .ו/תב

ךֵמ תם רֵמ תור ינו/ לב בי נו/ אֵמ יב)ץ שבי ךֵמ. הד תם דֵמ בור עד נו/ לש )ץ כ/ לב נו/ מש ב)ץ רב קֵמ ובהשחדזייר)ץנו/. וב
יךֵמ נם פֵמ לב ה  ל)ץמֵמ שבב ה  ו/בֵמ שב תב ים. ב/י עי ב/ֵמ רב אש וב ם  יי אתש מֵמ ת  אם א  )ץ פ/ רש ו/תב

ים רי יבֵמ ה א)ץ נֵמ מור ל, ו/שבב ם ים שב ידי ג/י ה  ֵמ שב/ מי חד וש ים  י שב/ שבי וב ת  אור מ)ץ לשב  ו/שבב
נו/, נשפבשב)ץנו/ ו/פ)ץ ל ג/ ם שב ה, וב ל)ץמֵמ ה שבב פו/אֵמ א. רב )ץ פ/ רב ה ו/מש רו/כֵמ ל)ץה אד עד הש וב
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ינו/ ת)ץ ור כ/ ל מש כֵמ ו/לב ינו/  ב)ץ אור כב ל מש כֵמ ו/לב ינו/  לו/א)ץ חד ש ל ת/ כֵמ לםךב. לב ל מם י א)ץ כ/י
ה ֵמ ת/ אֵמ ן  מֵמ אל נם וב ן  מֵמ חד רש א  פ)ץ ר. ''רור בש ד/ב ל  עש נו/  ע)ץ שבב יי י  לרה)ץ אל נו/  ר)ץ זב עֵמ

ךֵמ מם שבב ד  בור ' כ/ב עט(' ים  ל/י הי ל. )ט, ת/ב ֵמ כ/ מי ו/  ל/ פי אד ץ  מ)ץ חֵמ ו/ר  ס/ אי מ)ץ יל)ץנו/  צ/י הש וב
הו/א ם ים, שב י/י חש לב ינו/  ל)ץ עֵמ ה  אֵמ ב/ֵמ הש ה  נֵמ שבֵמ וב ה  נֵמ ֵמ שב ל  כֵמ ו/בב זור  ה  נֵמ ֵמ שב ב/ב

ם לור שבֵמ ו/לב ים  בי ן, טור צור י רֵמ הי יב ן  )ץ כ/ ן  מ)ץ י. ''אֵמ י פי ר)ץ מב ן אי צור רֵמ לב יו/  הב יי
יךֵמ נם פֵמ י לב ב/י ן לי יור גב הם י, וב לי אד גר י וב ה צו/רי הרוֵמ ''. יב

- 1 5 -

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


La Hagada bé SédèreLa Hagada bé Sédère

Le 14 Nissan au matin, avant de brûler le 'hamets,  il sera
bon de réciter ce qui suit :

ם ם שם ה/לש )ץ ת/ ינב כי ו/שבב הו/א  יךב  רי ב/ב א  שבֵמ דב קד חו/ד  יי ימו/,   חי ו/רב ילו/  חי דב ב/י
ילו/ חי ו/דב ימו/  חי ת י, ו/רב ם אור )ץ א שב דֵמ חד יש ת ה' לב אור ת ו' וב ם אור )ץ שב 'ב/ב

ת ה אור ל' וב א)ץ רֵמ שאב ל יי ֵמ ם כ/ )ץ שב ים ב/ב לי א שבב חו/דֵמ יי א, ב/ב ֵמ ת/ ינב כי א שבב מֵמ קֵמ אד לש
ז/)ץנו/ ת עד ינש כי ו/י שבב ל/ עי א ו/לב רֵמ פב עש ת, מ)ץ וש צב י/)ץם מי קש ן לב ֵמ זדמ/ ן ו/מב י מו/כֵמ יני ר)ץ הד

ה פֵמ ר)ץ שאב ב/י ץ  מ)ץ חֵמ עו/ר  ה, ב/י עֵמ ב/ֵמ רב אש ם  יור ב/ב פור  רב שאֵמ שב-לב חרדם לב ר  שאֵמ עֵמ
נו/, נייסֵמן א)ץ רב ור ן ב/ צור ת רב ור שא עד לש נו/ וב ר)ץ צב יור ת רו/חש לב חש ת נש ור שא עד י לש ד)ץ .כ/ב

ינו/ ת)ץ בור י אד אלרה)ץ ו)ץ ינו/  לרה)ץ אל ה  הרוֵמ יב יךֵמ  נם פֵמ ב ל/ ן מי צור י רֵמ יהי יםה, וי הב ת/י ם שב
ה זור וֵמ צב יךֵמ מי נם פֵמ ה לב יֵמ צו/ לםת ו/רב ב/ם קד ה ו/מב ו/בֵמ שב ו/, חד ל/ אי יךֵמ כ/ב נם פֵמ לםה לב עד יש וב

ת פש ר)ץ ל שאב ם שב זור  ה  וֵמ צב מי ב/ב ן  ו/)ץ כש לב ת  יור או/ רב ת הֵמ נור ו/ֵמ ש כ/ ל הש כֵמ ב/ב י  ת/י נב ו/ש כ/י
ץ מ)ץ חֵמ ת , הם וש צב מי נו/  מב י/ש קי ו/  ל/ אי כ/ב יךֵמ  נם פֵמ לב לםה  עד יש ם''וב יהם לרה)ץ אל י  יל)ץ סי ב פ/

שב א)ץ פו/ן ב/ֵמ רב שאב ' ת/י ז(' ים  רי בֵמ ה. )כה, ד/ב ֵמ פ/ לי ק/ב הש ה וב אֵמ מב ד ט/ ת הש רחור ר כ/ ע)ץ בש .ו/תב
תו/ ר)ץ ֵמ כ/ יי ה  רֵמ ה)ץ מב יךֵמ  אם נב ור שא ל  כֵמ וב יךֵמ  בם יב אור ל  כֵמ ה. וב עֵמ שבֵמ רב הֵמ כו/ת  לב ו/מש

ה רֵמ ה)ץ מב ם ב/י יד)ץ מי שבב תש ם וב יע)ץ ני כב תש )ץם וב ל/ כש ר ו/תב ב/)ץ שבש ר ו/תב ק/)ץ עש ה ת/ב רֵמ ה)ץ מב
: בביֵממ)ץינו/
ל ךֵמעל ז/ם ת עד רם אם פב תי ה ב/ב רֵמ ה)ץ ת מב אור רב ינו/ לי לרה)ץ ה אל הרוֵמ ךֵמ יב ה לב ו/ם קש ן נב )ץ . כ/

תו/ן ר)ץ ֵמ כ/ יי ת  רור ֵמ ים כ/ ילי לי אל הֵמ ץ וב רם אֵמ ן הֵמ ים מי לי ו/ ל/ יר ג/י בי עד הש ן. לב ק/)ץ תש לב
ךֵמ מם שבב ב/י או/  רב קב יי ר  שאֵמ י בֵמ נ)ץ ל ב/ב כֵמ י וב ד/ש ש כו/ת שב לב מש לֵמם ב/ב ת, עור נור פב הש לב

ץ רם י אֵמ ע)ץ שבב ל רי ֵמ כ/ יךֵמ  לם ל. א)ץ ב)ץ י ת)ץ ב)ץ שבב ל יור ֵמ כ/ עו/  דב י)ץ וב ירו/  כ/י ךֵמ. יש י לב כ/י
ן ור שב ל לֵמ ֵמ ע כ/ בש ֵמ שב/ ךב ת/י רם ל ב/ם ֵמ ע כ/ רש כב עו/. תי רב כב ינו/ יי לרה)ץ ה אל הרוֵמ יךֵמ יב נם פֵמ לב

נו/ )ץ ת/ ר יי קֵמ ךֵמ יב מב ד שבי בור כב לי רלו/ וב פ/ יי ךֵמ. וב כו/תם לב ת ערל מש ֵמם אם ל/ לו/ כד ב/ב יקש .וי
ד עם לֵמם וֵמ עור ה לב רֵמ ה)ץ ם מב יהם ל)ץ עד לרךב  מב תי יא. וב הי ךֵמ  ב ל/ ם כו/ת שב לב ש מ/ י הש .כ/י

ד בור כֵמ ב/ב לרךב  מב ת/י ד  עש י  מ)ץ לב עור ךֵמ . ו/לב תם רֵמ תור ב/ב תו/ב  ֵמ כ/ ש טו(כ/ ת  מור :)יח, שבב
ד'' עם ערלֵמם וֵמ לרךב לב מב ה יי הרוֵמ ר '': יב מש אל נם ה יד(וב יֵמ רב כש ךב: '')ט, זב לם מם ה לב הרוֵמ ה יב יֵמ הֵמ וב

ֵמל הֵמאֵמרםץ ל כ/ ד, עש חֵמ מור אם ד ו/שבב חֵמ ה אם הרוֵמ יםה יב הב הו/א יי ם הש י/ור '': ב/ש
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On brûle le 'hamets, puis il sera bon de réciter ce qui suit :

ם ם שם םלש ם שם ה/לש )ץ ת/ ינב כי ו/שבב הו/א  יךב  רי ב/ב א  שבֵמ דב קד חו/ד  יי ימו/,   חי ו/רב ילו/  חי דב ב/י
ילו/ חי ו/דב ימו/  חי ת י, ו/רב ם אור )ץ א שב דֵמ חד יש ת ה' לב אור ת ו' וב ם אור )ץ שב 'ב/ב

ת ה אור ל' וב א)ץ רֵמ שאב ל יי ֵמ ם כ/ )ץ שב ים ב/ב לי א שבב חו/דֵמ יי א, ב/ב ֵמ ת/ ינב כי א שבב מֵמ קֵמ אד לש
ז/)ץנו/ ת עד ינש כי ו/י שבב ל/ עי א ו/לב רֵמ פב עש ת, מ)ץ וש צב י/)ץם מי קש ן לב ֵמ זדמ/ ן ו/מב י מו/כֵמ יני ר)ץ הד

ה עֵמ ב/ֵמ רב ם אש יור ץ ב/ב מ)ץ חֵמ וב ר  אור ל שאב )ץ ט/ בש ה לב רֵמ ור ת/ ן הש ה מי שא)ץ שאֵמר-עד עֵמ
ן יסֵמ שב ני חרדם ה , ב/ב שבֵמ דור ק/ב תור הש רֵמ תור ינו/ ב/ב לרה)ץ ה אל הרוֵמ נו/ יב ו/ֵמ צ/י ם מור שב ת(כ/ב מור שבב

ם: '')טו, יב יכם )ץ ת/ ב/ֵמ מי ארר  ב שא/ יתו/  ב/י שבב ש ת/ ן  ור אשב רי הֵמ ם  י/ור ב/ש ךב  . אש י'' ד)ץ כ/ב
נו/ א)ץ רב ור ן ב/ צור ת רב ור שא עד לש נו/ וב ר)ץ צב יור ת רו/חש לב חש ת נש ור שא עד ן: לש צור י רֵמ יהי וי

ינו/ ת)ץ בור אד י  אלרה)ץ ו)ץ ינו/  לרה)ץ אל ה  הרוֵמ יב יךֵמ  נם פֵמ ב ל/ ה, מי ו/בֵמ שב חד יםה  הב ת/י ם שב
ם יור ץ ב/ב מ)ץ חֵמ ר וב אור ו/ל שאב ט/ ל ב/י ם ה זור שב וֵמ צב יךֵמ מי נם פֵמ ה לב יֵמ צו/ לםת ו/רב ב/ם קד ו/מב

ן. זםה ו/)ץ כש ת לב יור או/ רב ת הֵמ נור ו/ֵמ ש כ/ ל הש כֵמ י ב/ב ת/י נב ו/ש כ/י ו/  ל/ אי כ/ב יךֵמ  נם פֵמ לםה לב עד יש וב
ה זור וֵמ צב מי : ב/ב

רה רהושאלתך אושאלתך רֵמ ור נ/ הש ר וב ור ב/ ג/י ל הש דור ג/ֵמ ל הש א)ץ הֵמ ךֵמ, ''  תם בו/רֵמ ת ג/ב ה אם רֵמ רב ,עור
נו/ ֵמ ל/ ה  תֵמ עֵמ ד ישב לי ה  כֵמ . ו/לב ה'' ֵמ פ/ לי ק/ב הש וב ה  אֵמ מב ד ט/ הש ת  רחור כ/ ל  )ץ ט/ בש ו/תב

ץ מ)ץ חֵמ וב ר  אור שאב ים  אי רֵמ קב נ/י ה. הש רֵמ ה)ץ מב יךֵמ  אם נב ור שא ל  כֵמ וב יךֵמ  בם יב אור ל  כֵמ וב
תו/ ר)ץ ֵמ כ/ )ץם. יי ל/ כש ו/תב ר  ב/)ץ שבש ו/תב ר  ק/)ץ עש תב ה  רֵמ ה)ץ מב ה  עֵמ שבֵמ רב הֵמ כו/ת  לב ו/מש

ינו/ מ)ץ יֵמ ה בב רֵמ ה)ץ מב ם ב/י יד)ץ מי שבב תש ם וב יע)ץ ני כב תש : וב

ן כם בש ןוך כם בש ךֵמוך ם מ/ עש לב ד  בור ֵמ כ/ ן  )ץ ת/ יךֵמ.   אם יר)ץ לי ֵמה  ל/ הי ה. ת/ב בֵמ טור ה  וֵמ קב תי וב
יךֵמ ם שב רב דור ךב. לב ים לֵמ לי חד יש מב ה לש ם ן פ/ חור תב ךֵמ. ו/פי צם רב אש ה לב חֵמ מב ן. שאי ור שא שאֵמ וב

ירםךֵמ ךֵמ. לבעי ד/ם בב עש ד  וי דֵמ לב ן  רם קם ת  יחש מי י. ו/צב ש שב יי ן  בם לב ר  נ)ץ ת  יכש רי עד וש
ינו/. מבשבייחםךֵמ מ)ץ יֵמ ה בב רֵמ ה)ץ מב  :ב/י

ן כם בש ןוך כם בש חו/וך מֵמ שאב יי או/ וב רב ים יי יקי ד/י ילו/.  צש גי ה יֵמ נ/ֵמ רי ים ב/ב ידי סי חד ה. וש תֵמ לֵמ עור וב
יהֵמ י רץ פ/ פ/ קב לםה. ת/י כב ן ת/י שבֵמ עֵמ ם ה/ כ/ ֵמ ל/ ד ה כ/ עֵמ שבב רי הֵמ לםת. וב ם שב מב יר מם בי עד י תש כ/י

ץ רם אֵמ ן הֵמ ן מי דור : זֵמ

יךֵמושתימשלְךךשושתימשלְךךש שאם עד ל מש ֵמ ל כ/ ה עש רֵמ ה)ץ מב ינו/  לרה)ץ ה אל הרוֵמ ה יב ֵמ ת/ אש ר.   הש ב/ב
ךֵמ דם בור ן כ/ב ש כ/ שבב ן מי י/ור ךֵמ. צי ם שב ד/ֵמ קב יר מי ם עי יי לש ֵמ ירו/שב י. ו/בי ר)ץ בב די תו/ב ב/ב ֵמ כ/ ש כ/

ךֵמ  ם שב דב קמו(קֵמ ים  ל/י הי דרר: '')י, ת/ב דרר וב ן לב ור י/ צי ךב  יי לרהש לֵמם אל עור ה לב הרוֵמ יב לרךב  מב יי
יֵמה/ : ''השלבלו/ יךֵמ'' נם פֵמ לב י  ב/י לי ן  יור גב הם וב י  פי י  ר)ץ מב אי ן  צור רֵמ לב יו/  הב ה. יי הרוֵמ יב

י לי אד גר י וב  '':צו/רי
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Puis on récite la formule d'annulation du 'hamets :

 tout  'hamets
et  tout  levain

qui  se  trouvent  en  ma
possession, que j'ai vus
ou  je  n'ai  pas  vus  et,
que j'ai détruits ou que
je  n'ai  pas  détruits,
soient  annulés  et
soient  comme  la
poussière de la terre.

Que ל ר לכך ר אכך יכ/ֵמ אי דב א  ירֵמ מי חד  
א לֵמ יה/ ו/דב ית)ץ זי חד י, ד/ש ו/תי שב רב ב/י
יה/ )ץ ת/ רב יעש בי ד/ב  , יה/ ית)ץ זי חד
יל טי בב , לי יה/ )ץ ת/ רב יעש א ב/י לֵמ ו/דב
א: עֵמ רב אש א דב רֵמ פב עש י כ/ב ו)ץ לםהל וב

Que tout 'hamets et tout levain
qui  se  trouvent  en  ma
possession, que j'ai vus ou  je
n'ai pas vus et, que j'ai détruits
ou  que  je  n'ai  pas  détruits,
soient  annulés  et  soient
comme  la  poussière  de  la
terre.

ל ר י,כך ו/תי שב רב ב/י א  ֵמ יכ/ אי דב א  ירֵמ מי חד  
, יה/ ית)ץ זי חד לֵמא  ו/דב יה/  ית)ץ זי חד ד/ש
, יה/ )ץ ת/ רב יעש ב/י לֵמא  ו/דב יה/  )ץ ת/ רב יעש בי ד/ב

א: עֵמ רב אש א דב רֵמ פב עש י כ/ב ו)ץ לםהל יל וב טי בב לי

Que tout 'hamets et tout levain
qui  se  trouvent  en  ma
possession, que j'ai vus ou  je
n'ai pas vus et, que j'ai détruits
ou  que  je  n'ai  pas  détruits,
soient  annulés  et  soient  à
l'abandon et soient comme la
poussière de la terre. 

ל ר י,כך ו/תי שב רב ב/י א  ֵמ יכ/ אי דב א  ירֵמ מי חד  
, יה/ ית)ץ זי חד לֵמא  ו/דב יה/  ית)ץ זי חד ד/ש
, יה/ )ץ ת/ רב יעש ב/י לֵמא  ו/דב יה/  )ץ ת/ רב יעש בי ד/ב

י  ו)ץ לםהל וב יל  טי בב רלי קם פש אהפ רֵמ פב עש כ/ב  
א: עֵמ רב אש דב

Puis il sera bon de réciter, ce qui suit:

י הי ייש הי ינו/יש ת)ץ בור י אד אלרה)ץ ו)ץ ינו/  לרה)ץ ה אל הרוֵמ יב יךֵמ  נם פֵמ ב ל/ ן מי צור רֵמ ם,   ח)ץ רש ת/ב ם שב
ל)ץינו/ הו/א. עֵמ ם ל שב ֵמ כ/ מי ו/  ל/ פי ץ אד מ)ץ ו/ר חֵמ ס/ אי מ)ץ יל)ץנו/  צ/י תש וב נו/  ר)ץ מב שבב תי ,וב

ה נֵמ ֵמ שב ה וב נֵמ ֵמ ל שב כֵמ ה זור וב נֵמ ֵמ ינו/, שב י/)ץ י חש מ)ץ ל יב ֵמ ץ. כ/ מ)ץ חֵמ נו/ הם רב עש ב/י ם ם שב )ץ שב ו/כב
ז/םה ם הש י/ור הש ינו/  )ץ ת/ ב/ֵמ ע. מי רֵמ ר הֵמ י/)ץצם ר הש ע)ץ בש לב נו/  ע)ץ י/ב סש ו/תב נו/  )ץ כ/ זש ן ת/ב )ץ כ/

נו/ ב/)ץ רב ק/י : מי
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רא ראארנך הארנך הרוֵמ יב ע,   רֵמ הֵמ ר  י/)ץצם ב/ש ם שב ע  רֵמ הֵמ ד  צש ינו/  ל)ץ עֵמ מ)ץ א  נֵמ ד  ר)ץ פב .הש
ב ור ט/ ר הש י/)ץצם הש כרחש  ב/ב נו/  ב)ץ ב/ב לש ו/תב נו/  כ)ץ כ/ב זש נו/. ו/תב )ץ שב פב נש ךב  )ץ כ/ זש לב נו/  )ץ כ/ זש ו/תב

ה לֵמ דור ג/ב ה  רֵמ אֵמ הם וב רחש  כ/ ה/  ב/ֵמ יף  סי הור ו/לב ה/  ב/ֵמ יר  אי הֵמ ר. ו/לב )ץ שב/ קש תב הי ו/לב
ה נֵמ יור לב ה עם ֵמ שב/ דד קב לֵמה ב/י עב מש ה. לב ֵמ שב/ דד ינו/ קב ל)ץ חו/ל עֵמ תֵמ ה וב רם שבב יד ת/י מי תֵמ וב

ה נֵמ יור לב עם יךֵמ: הֵמ תם ור צב מי ב/ב נו/  )ץ שב ד/ב ךֵמ. קש תם רֵמ תור ב/ב נו/  ק)ץ לב חם ן  )ץ נו/. ת/ ע)ץ ב/ב שאש
ךֵמ ו/בם ט/ ךֵמ. מי תם ו/עֵמ ישב נו/ ב/י )ץ שב פב ח נש ש מ/ ת. שאש מם אל ךֵמ ב/ם ד/ב בב עֵמ נו/ לב ב/)ץ ר לי ה)ץ טש .וב

ךֵמ מם ד שבב בור ר כ/ב בש ל ד/ב נו/ עש ר)ץ זב עב תש ה. וב בֵמ טור נו/ לב ב/)ץ ת לי לור אד שבב )ץא מי ל/ מש ו/תב
ךֵמ תם דֵמ בור עד ן, לש צור י רֵמ הי ן יב )ץ ן כ/ מ)ץ ן. ''אֵמ יור גב הם י וב י פי ר)ץ מב ן אי צור רֵמ לב יו/  הב יי
יךֵמ נם פֵמ י לב ב/י י, לי לי אד גר י וב ה צו/רי הרוֵמ '': יב
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A  l'approche  de  chaque  fête,  nous  avons  un  devoir  de  la
préparer. Qu'est-ce que cela signifie ?

Que quelle que soit cette fête, nous devons nous y intéresser
et  étudier  ses  lois,  son  déroulement,  les  mitsvot  qui  s’y
rapportent,  ses  minhaguim  (coutumes)...  afin  d’être
capables,  au moment venu,  de faire ce que l'on attend de
nous.

La préparation de Pessa’h est, pour la plupart d'entre nous,
très claire : il faut tout nettoyer, tout frotter, faire disparaître
les plus minuscules miettes, faire les courses, cuisiner...

On se focalise donc sur  l'aspect  extérieur mais  n’oublions
pas l'essentiel !

L'essentiel de Pessa’h, son point culminant, ce qui l’illumine
et  lui  confère  toute  sa  signification,  c’est  le  récit  de  la
Hagada le soir du Sédère. 

Nous devons réaliser la grandeur de cette soirée, car si nous
en venions à l'oublier, tous les efforts fournis à frotter et à
cuisiner  n'auront  fait  qu'embellir  notre  maison  et  régaler
notre corps mais en aucun cas ils n'auront fait briller notre
Néchama.

Il n’y a pas de soirée équivalente dans tout le calendrier juif.

Pourtant,  nous  avons  l'habitude  de  faire  des  veillées,  qui
elles, durent toute la nuit, le dernier soir de Soukot et celui
de  Chavouot,  durant  lesquels  nous  étudions  la  Torah,
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chantons  des  Tehilim,  effectuons  des  Tikounim...  Et  cette
nuit fondamentale durant laquelle nous recevons la Torah.
Pourtant ces veillées, tout en étant de première importance,
ne sont en réalité que des minhaguim. En effet, malgré leur
valeur inestimable, il n'y a aucune halakha transgressée par
quiconque si  l’on a  été  dans l’impossibilité  de  pouvoir  se
joindre à ces veillées.

Par  contre,  le  soir  de  Pessa’h,  nous  avons  un  devoir  dé
Oraïta,  c'est-à-dire que c'est  une halakha ordonnée par la
Torah,  de  raconter  la  sortie  d'Égypte  jusqu'à  ce  que  l'on
s'endorme.

Évidemment,  connaissant  maintenant  la  sainteté  de  cette
soirée  et  la  belle  occasion  qui  nous  est  offerte  d'être  un
« oved Hachem », un serviteur de D.,  nous devons prendre
nos dispositions dans la  journée (faire une bonne sieste),
afin  de  pouvoir  jouir  au  mieux  de  l'accomplissement  de
cette mitsva.

Se reposer dans la journée, pour pouvoir être en forme le
soir et raconter comme il se doit la sortie d'Égypte, est aussi
important,  voire  plus,  que  tous  les  préparatifs  d’ordre
ménager et culinaire.

A Soukot, chaque soir, pendant les 7 jours que dure la fête,
nous avons la chance de recevoir les oushpizine : Avraham,
Its'hak, Yaakov, Yossef, Moché, Aharon, David dans la souka,
qui chacun leur tour, nous accompagnent lors de nos repas
et remplissent et illuminent notre souka de Kédoucha.

A  Pessa’h,  c'est  la  Chekhina  elle-même  qui  se  déplace  et
prend place parmi nous pendant cette soirée, nous sommes
en Yi'houd total, en tête à tête intime, avec Hachem.

Hakadoch Baroukh Hou Se délecte alors  en  écoutant  Ses
enfants  raconter la  sortie d'Égypte.  Il  en prend un plaisir
incommensurable. 

- 2 5 -

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


IntroductionIntroduction

Au  moment  où  toutes  les  familles  juives  se  réunissent
autour  de la  table,  avec  un sentiment  de  « ça  y  est,  on  y
est! », car après tant d'efforts de préparation, tant d'attente :
la  maison  est  reluisante,  les  enfants  se  sont  entraînés  à
chanter, tous ont des ‘hidouchim, nouveaux commentaires,
préparés  pour  agrémenter  cette  soirée,  on  est  en  pleine
forme, les habits sont neufs, la table est magnifique, ... 

Hachem, Lui, rassemble toute Sa cour pour dire1 : «Écoutez
Mes enfants se délecter à raconter comment Je les ai délivrés. »

A partir de là, lorsque l'on sait que malgré notre petitesse,
nous pouvons tant  donner à Hachem, Lui,  Le Créateur du
monde,  Maître  de  toutes  les  bontés envers nous,  nous  ne
pouvons que mettre à profit et honorer autant que faire se
peut cette occasion privilégiée.

Le Zohar2 nous enseigne: « Quiconque se réjouit en racontant
la sortie d’Égypte se délectera avec la Chekhina. » 

En  présence  du  Tout  Puissant,  nous  devons  avoir  un
comportement adéquat,  nous sommes des princes,  les fils
du Roi, nous devons en être dignes.

Le Chlah Hakadoch dit que chacun doit s’efforcer de ne pas
parler de choses profanes pendant cette soirée-là. 

Le « Beth Aharon » nous rapporte que le comportement que
nous  adopterons  durant  cette  soirée,  influencera  notre
comportement durant toute l’année.

C'est, en partie pour tout ce que nous venons d’énoncer, que
cette soirée est différente des autres...

1 Zohar Parachat Bo 40b
2 Zohar Parachat Bo 40b
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Cette nuit comporte plusieurs Mitsvot à accomplir. 

Pendant toute la soirée du Sédère, nous procédons, comme
son nom l'indique, à un « Sédère »,  des actes à accomplir
selon  un  ordre  précis  :  kadesh  (kidouch),  Ou-re’hats
(purification des mains), Karpass (céleri), Ya’hats (couper la
matsa), Maguid (récit de la Hagada), Ra’htsa (ablution des
mains),  Motsi  (matsa),  Marror  (herbes  amères),  Kore’h
(sandwich  de  marror  avec  de  la  matsa,  trempé  dans  le
‘harosset), Tsafoun (Afikomene)... et encore d'autres qui ne
sont pas forcément liés à la Hagada.

Nous pouvons dénombrer au cours de cette soirée  un lot
impressionnant de mitsvot à amasser en un temps si court
pour notre « compte en banque spirituel » ! 

En  effet  seront  au  menu  ce  soir-là  des  Mitsvot  qui
proviennent  tout  droit  de  la  Torah,  telles  que  manger  la
matsa, raconter la sortie d'Égypte, ...  et d'autres instituées
par nos Sages, telles que le marror, les quatre verres... Toutes
ces  Mitsvot  qui  viendront  par  ailleurs  s’ajouter  au  noyau
« classique »  d'un  repas  de  semaine  et  d'un  jour  de  fête,
c'est-à-dire  kidouch,  netilat  yadaïm,  birkat  Hamazone...Le
Gaon de Vilna recense au total ce soir-là 64 Mitsvot !!

Mais  en  cette  nuit  du  15  Nissan,  les  deux  mitsvot
essentielles, les deux actes principaux ordonnés par la Torah
et  qui  définissent  toute  la  dimension  de  Pessa’h  sont  :
Manger  de  la  Matsa,  comme  il  est  dit3 : לו  »  אאכל ת  ב  רב עב ב ע
את , « ...le soir vous mangerez des Matsot/מּצצ   et  raconter le
récit de la sortie d'Égypte comme il est écrit4 : « ךע נל בנ ת ע לל דל ג ּצ הנ ול
הו א ם הּצ י וא , « ...Tu raconteras en ce jour-là à ton fils/ב ּצ  ce qui

3 Chémot 12;18
4 Chémot 13;8
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vient nous enseigner l'obligation de raconter à notre enfant.
Et  le  verset5 : ם »  ינ רּצ צל מ נ מנ ם  אתב צע יל ר  ב שר אש ז בה  הּצ ם  י וא הּצ ת  אב ר  כוא זע
/Souviens-toi de ce jour-là où vous êtes sortis d'Égypte... » ,
qui nous enseigne que même celui qui n'a pas d'enfant doit
la raconter à d'autres ou même se la raconter à lui-même.

La première Mitsva, manger de la Matsa, est assez limpide :
manger  est  un  acte  simple  et  évident  à  réaliser,  qui  ne
demande pas de réflexion.

La deuxième, raconter la Hagada, demande un peu plus de
concentration et comme le dit le ‘Haïm Le Roch :  « Si l'on
peut s'acquitter de la Mitsva de la Matsa en l'avalant, on ne le
pourra pas pour celle du récit de la Hagada. ».

Chaque  année,  même  si  le  texte  reste  inchangé,  grâce  au
regard neuf de nos enfants, et à la maturité enrichie de notre
pensée, la saveur du récit demeure intacte, voire meilleure,
et se consomme sans modération...

Il  ne  nous  est  pas  demandé  ce  soir-là  de  faire  des
discussions  Halakhiques,  ni  de  chercher  des
kouchiot/difficultés dans le texte, c'est-à-dire de s’arrêter à
l’aspect abstrait et profond ou caché du texte.

Le  récit  doit  être  un récit,  comme un conte,  une histoire,
nous devons en savourer la lecture, y mettre le ton, mimer,
créer du suspense, s’étonner,  s’émerveiller des miracles et
de la grandeur de Hachem.

C’est une soirée qui permet d’inculquer à nos enfants et à
nos proches la emouna, nous nous retrouvons alors en tant
que Juifs, ressentant véritablement notre appartenance à un

5 Chémot 13;3
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peuple, car ce récit en relate la naissance, et il est d’autant
plus fantastique qu'il est vrai.

Si l'on peut, ‘Hass veChalom, douter que Hakadosh Baroukh
Hou est le boré Ha-olam, le Créateur du monde, nul ne doute
ni ne remet en question le fait qu’Il nous ait sortis d'Égypte. 

Car  contrairement  à  la  Création  sur  laquelle  nul  ne  peut
témoigner, tous les peuples ont assisté, des quatre coins du
monde, à la sortie d'Égypte. 

Et c'est pour cela que le kidouch du Chabbat mentionne la
sortie d'Égypte : « ... Hachem... Qui nous a donné Chabbat...
en  souvenir  de  la  Création...  en  souvenir  de  la  sortie
d'Égypte... »

Souvent,  le  soir  du  Sédère  est  le  moment  de  l’année  qui
réunit toute la famille, dans son entier. Des gens différents
de par leurs activités, leurs lieux d'habitation, leur degré de
pratique de la religion. Ils se rassemblent autour de la table
pour  accomplir  cette  mitsva,  ou  bien  pour  manger,  ou
encore  par  tradition,  par  « folklore »  ou  tout  simplement
parce qu'ils y sont obligés.

Or la façon dont le récit va être raconté pourra les laisser
complètement indifférents ou bien bouleverser leur vie, les
toucher, les faire réfléchir : 

Ils étaient esclaves et Hakadosh Baroukh Hou a envoyé les
10 plaies sur les égyptiens, puis les a fait sortir d'Égypte ! Il
a  ouvert  la  mer,  est-ce  physiquement  possible  une  chose
pareille ? Non, mais il s’agit du Boré Ha-olam et Lui peut tout
faire ! Il a donné la Torah à ce peuple. Mais qui suis-je ? Si je
suis là ce soir à raconter la sortie d'Égypte, ou à l’écouter,
c'est que j'appartiens à ce peuple et plus encore, aujourd'hui
je suis libre, et plus encore, je vis en Erets Israël. Alors moi
aussi  j'ai  été  libéré  par  Hachem  et  la  Torah  est  donc  la
mienne, …mais si je crois en la sortie d'égypte, je crois donc
en Hachem…
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Cette  réflexion  « boule  de  neige »  peut  illuminer  d’autant
plus la soirée, rallumer une néchama éteinte et faire briller
notre Judaïsme.

Les  Mitsvot,  en  général,  s’accomplissent  en  quelques
secondes ou minutes, comme celle de faire une bénédiction,
manger de la matsa...

La Mitsva de raconter la sortie d'Égypte peut et doit durer
un maximum de temps, on doit s’étendre le plus possible. 

Si l’on prend conscience que la Chekhina [présence Divine]
est présente lors du récit de la Hagada, nous devons n'avoir
qu'une envie,  rallonger le plus longtemps possible le récit
afin  de  profiter  de  la  présence  du  plus  précieux  de  nos
invités, Hakadoch Baroukh Hou.

On dit dans la Hagada, « Bekhol dor vador ‘hayav adam lirot
eth atsmo keyilou hou yatsa mi mitsraïm… » : dans toutes
les générations, nous avons l'obligation de nous considérer
comme étant nous-mêmes sortis d'Égypte.

Comment est-il donc possible de faire comme si nous avions
assisté à un événement qui date de milliers d'années ? 

De plus,  comment imaginer  l'esclavage,  nous  qui  sommes
libres ? 

Comment  prendre  conscience  de  l'ampleur  des  10  plaies,
nous qui sommes très terre à terre ?

Et  ne  parlons  pas  de  l'ouverture  de  la  mer !  Peut-on
s'imaginer marcher à pied sec, au milieu de la mer ?

Notre esprit est peut-être un peu trop étroit mais pourtant...

Nous allons comprendre le sens de ce verset au travers de
cette petite histoire : 
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Un jour une personne très bouleversée va parler à un ami.
Un  nouveau  documentaire  était  sorti  sur  la  rafle  du  Vel
d'Hiv.  Et  de  l’avoir  vu lui  avait  fait  découvrir  que le  « Vel
d'hiv »  signifiait  le  Vélodrome  d'Hiver,  or  cet  endroit  se
trouvait à Paris, ville où il était né et dans laquelle il vivait.

Il était complètement retourné en apprenant qu’environ 65
ans auparavant, des milliers de Juifs avaient été expulsés de
leurs  maisons  avec  toutes  leurs  familles  (y  compris  les
enfants) et rassemblés au Vel d'hiv où ils vécurent quelques
jours sans nourriture ni hygiène, avant d'être envoyés dans
les camps de concentration. 

Mais surtout, ce qui était nouveau pour cette personne, car
la Shoah, il connaissait, c'était que cette rafle s'était produite
dans  les  rues  où  il  passe  tous  les  jours,  dans  ces  vieux
immeubles  de  Paris  qu'il  voit  tous  les  jours...  par  ces
policiers qu'il croise tous les jours...

Alors, il voulut en savoir plus... il  lut des témoignages, des
extraits de presse, fit des recherches dans les livres, sur le
net... une vrai étude, en profondeur !

Son ami lui demanda pourquoi il était si frappé par tout ça,
la Shoah il connaissait ! 

L'autre lui répondit que là ce n'était pas pareil, cela s’était
passé à Paris, et aurait pu leur arriver à lui et ses enfants !

Comment un séfarade de 30 ans, dont ni les parents ni les
grands-parents  n’avaient  jamais  croisé  un  nazi  (ima’h
chémam !) et qui avait toujours pensé que le Vel d'hiv était
une  ville,  pouvait-il  à  présent  ressentir  tellement
personnellement un tel événement ??!!

S'il y avait eu une mistva de raconter la Rafle du « Vel d’Hiv »
il en aurait été « yotsé bé hidour/acquitté pleinement » !
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Alors  oui,  la  Shoah,  ce  fut  terrible.  L'enfer,  l'esclavage...
pourquoi  ?  Parce  qu’un  homme  voulut  détruire  notre
peuple. 

Et Baroukh Hachem il n'a pas réussi, nous sommes toujours
là et  nous avons même le mérite  de vivre  en Erets  Israël
aujourd’hui, comme de vrais Juifs.

Mais pour ne pas oublier ce terrible événement que nous
n’avons  pas  vécu,  les  médias,  les  proches,  etc,  nous  en
dépeignent l'horreur, essayant de nous faire ressentir autant
que possible que nous,  Juifs, sortons des camps, alors que
nous, personnellement, ne les avons jamais connus.

Mais  au  fait,  l'histoire  de  la  Hagada  c'est  quoi  ?  C'est
l’histoire  d’un  homme,  Pharaon,  qui  voulait  détruire  le
peuple des Hébreux, il les a asservis à l’esclavage, leur a fait
subir  les  pires  atrocités  :  le  décret  de  mort  de  tous  les
nourrissons  garçons,  il  complétait  ses  constructions
lorsqu'il n'y avait plus de pierre avec… des enfants ! C'était
terrible, c'était l'enfer.

Et Baroukh Hachem, il a échoué, nous sommes toujours là et
nous avons même le mérite de vivre en Erets Israël, hommes
libres.

Mais il nous incombe le devoir de faire le travail des médias,
de l'éducation nationale... et de concerner nos enfants, nos
proches  :  les  faire  étudier,  rechercher  sur  le  sujet,  avant
Pessa’h, afin que tous ensemble ce soir-là, nous ressentions
le poids de l'esclavage, vivions le miracle des 10 plaies, de la
sortie d'Égypte, du don de la Torah et d'Erets Israël. 

Et  que  nous  chantions  d'une  seule  voix,  comme  l'année
dernière, et l'année d'avant et ce, depuis la sortie d'Égypte :
« Hier nous étions esclaves,  aujourd'hui nous sommes des
Hommes libres ».
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Après  tout  ce  temps  de  nettoyage  et  de  cuisine,  nous
sommes tous « lessivés »  et  affamés.  De plus,  les  Hagadot
étaient  rangées  avec  toutes  les  affaires  de  Pessa’h  pour
qu'aucune miette ne puisse,  ‘Hass ve chalom s’y glisser, et
n'ont donc été sorties que depuis quelques jours et ouvertes
le jour de la recherche du ‘Hamets.

Quelle est la solution pour pouvoir réaliser au mieux notre
devoir ce soir-là.

Premièrement, laisser une Hagada sortie toute l'année afin
de savoir un minimum comment procéder le soir de Pessa’h.

Nous avons tous du mal à écouter une personne qui lit sans
comprendre.  Mais  si  on  vit  l'histoire  et  qu’on  la  raconte
correctement  (sachant  que  cela  demande  certes  une
préparation), le public sera passionné et en voudra encore
et encore...

Ce soir-là,  même celui qui  est faible doit se sentir fort,  et
racontera  la  sortie  d’Égypte  au  mieux  des  capacités  que
Hachem lui a conférées, sans se dépêcher d'en terminer.

Quiconque  est  doué  de  réflexion  et  croit  en  la  Torah  de
Hachem,  doit  être  extrêmement  consciencieux  afin  de  ne
rien  perdre  de  ces  deux  grandes  Mitsvot  (le  Récit  et  la
consommation de la Matsa), car la prochaine occasion de les
observer à nouveau ne surviendra que l'année suivante ! 

Or qui peut être certain de vivre jusque-là ?

C'est vrai que l'odeur des bon plats de Pessa’h fait aussi acte
de présence ce soir-là, et eux aussi sont attendus depuis un
an. 

Mais ne nous laissons pas entraîner pas l'appel du ventre ! 
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Hachem, notre Libérateur, est ce soir parmi nous. 

Honorons-Le, et essayons pour cela, ensemble, d'expliquer
et  de  comprendre  cette  fameuse  Hagada,  qui  voyage  de
génération en génération, sans jamais perdre de son éclat.
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Qu'est-ce que représentent tous ces aliments sur le plateau ?

Un œuf, un os, des feuilles de salade... De plus chacun d'entre
eux a une place bien précise selon le Ari Zal.

L'Admour  Rabbi  Chalom  de  Chats  nous  offre  une  belle
explication à travers la parabole suivante : 

Autrefois,  les  meules  à  farine  fonctionnaient  à  l'aide  de
chevaux.  On  attachait  un  cheval  à  une  grosse  pierre
cylindrique,  qui  était  elle  même  posée  sur  une  autre,  en
leurs  centres  étaient  introduits  des  grains  de  blés.  Les
rondes  du  cheval  faisaient  tourner  les  pierres  sur  elles-
mêmes, ce qui produisait de la farine.

Un jour le cheval interpella son maître et le questionna :

« Quand  je  dois  te  porter  et  te  déplacer  d'un  endroit  à
l'autre,  alors  je  ressens  et  comprends  l'intérêt  de  mon
travail. Au départ on était à un point A, et au final nous nous
trouvons à un point B. Mais là dans ce travail, je tourne en
rond toute la journée, je n'y vois aucun intérêt, j'avance sans
avancer... Quel est ton intérêt de m'employer pour une telle
tâche sans but ni destination ? »

Le maître lui répondit ainsi : 

« Lorsque tu tournes en rond ici-bas, en effet, tu ne te rends
compte de rien, mais au-dessus de ta tête, tu fais bouger de
grosses pierres qui produisent de la farine. ».

Il  en  est  de  même  pour  nous,  s’il  est  vrai  que  nous  ne
comprenons  pas les  raisons et  l'importance de nos  petits
gestes ici, ailleurs nous devons savoir qu’ils produisent des
« matières » de premier ordre. 
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Ne  méprisons  pas  le  message  de  nos  Sages,  ils  nous
demandent de petits gestes pour de grands résultats.

Nous  devons  placer  dans  notre  plateau  du  Sédère  trois
matsot.

Une première matsa sera coupée en deux, ce qui s’appelle
YA’HATS-couper la Matsa (voir explication plus bas).

Lorsque  nous  récitons  la  berakha  sur  le  pain  le  Chabbat,
nous disposons toujours de deux ‘Halot entières,  ici aussi,
afin d’accomplir  le Motsi-Matsa, il faudra disposer de deux
matsot entières. 

C'est pour cela que nous sommes obligés de placer 3 matsot
ce  soir-là,  représentant  la  couronne,  la  sagesse  et
l'intelligence.

Bien sûr nous aurons près de nous d'autres matsot, afin, au
moment  de  la  manger,  que  tous  les  assistants  puissent
recevoir un Kazaït ( nous expliquerons cela au moment du
Motsi-Matsa).
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A propos de la matsa...

a) Dans  son  discours  du  Chabbat  Hagadol,  le  Rav  Dov
Be'erich Rozenberg Zatsal, Rav de la ville de Sterikov parla
ainsi à sa communauté :

« Les gens viennent me voir en cette veille de fête, en me
posant différentes questions sur la façon de procéder à la
cachérisation  de  leur  cuisine,  de  leurs  ustensiles,  afin
d'éliminer la moindre trace d'éventuel 'hamets. Cependant,
aucune personne n’est venue me questionner sur : comment
manger le kazaït de matsa “tahor” (pur),  avec une bouche
qui  durant  l'année  s'est  rendue  “tamé »  (impure)  à
différentes occasions (mensonge, médisance, raillerie...) ? »

Or c'est là que nous avons réellement besoin d’une grande
préparation : celle de la sanctification de soi-même, afin de
devenir  un  ustensile  cacher  pour  recevoir  cette  Matsa
Kédocha[sainte].

b)Le  ‘Hatam  Sofer  explique
que c’est  la  seule Mitsva de
la  Torah  que  l’on
accomplisse  aujourd’hui  en
mangeant,  en  l’absence  des
korbanot. 

Il existe beaucoup de Mitsvot
que l'on réalise avec le corps,
telles  que  Talith,  Tefiline,
Netilat  Yadaïm,  etc,  mais
toujours de façon extérieure.

Ce  soir-là,  la  mitsva  ou  la
matsa,  va  s'introduire  en
nous...  Ce  soir,  nous
mangeons de la Mitsva.
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c) Nous avons attendu jusqu'à maintenant avant de manger
de la matsa. Le Aboudraham compare celui qui mange de la
matsa la  veille de Pessa’h,  à  un homme qui s’unit  avec sa
fiancée, avant la célébration de la ‘houpa. La fiancée ne sera
permise à cet homme qu’après la ‘Houpa et les 7 brakhot, il
en est de même pour la matsa, elle sera consommée après 7
Brakhot :

1.      Bore peri Haguéfène
2.      Kidouch de la fête
3.      Chehé’héyanou
4.      Bore péri ha-adama du Karpass
5.      Acher guaalanou
6.      Motsi 
7.      Al akhilath matsa

d) Le 'Hamets, la matsa et l'esclavage

Il n'y a pas de grande différence entre le 'hamets et la matsa.

Tout  d'abord  dans  leur  fabrication :  la  matsa  et  le  pain
’hamets se fabriquent de la même manière,  la seule chose
qui les différencie étant le temps. 

Dans un cas,  nous laissons la  pâte reposer ;  elle  gonfle et
devient  ‘hamets.  Dans  l’autre,  nous  fabriquons  la  pâte  et
l’enfournons immédiatement, sans la laisser gonfler, et c’est
de  la  matsa.  La  matsa  symbolise  une  action  humaine
dépersonnalisée.  La  rapidité  de  sa  fabrication  empêche
toute touche personnelle. 

De plus, du point de vue de l’orthographe, les mots et  מצה
sont חמץ  quasiment  semblables.  Le  même ,מ   le  même .צ 
Quant au ה et au ח, ils sont presque identiques. Il ne manque
juste qu'un petit point dans le ,ה   comme si on avait retiré
quelque chose au ח.
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En réalité, telle est la matsa : c'est enlever un petit peu de
nous-mêmes, enlever notre gaava/orgueil. Il est intéressant
de remarquer que si on déduit  /5ה  de /8ח , on obtient /3ג , le
guimel qui est la première lettre du mot gaava/orgueil.

C'est cela la matsa, une pâte que l'on troue pour qu'elle reste
plate et ne gonfle pas. Tout au long de sa fabrication, on ne
lui laisse pas de répit, on la travaille, on la pétrit pour ne pas
lui laisser le temps de monter.

L'esclavage en Egypte avait pour but d'éveiller en les Bnei
Israël la soumission à Hachem. En effet, ils étaient écrasés
par le travail et les durs labeurs de la fabrication de briques.
Ils devaient passer par là pour être aptes à recevoir la Torah,
car la condition au don de la Torah était un cœur soumis,
prêt  à  accepter  les  Mitsvot.  Par  cet  esclavage,  Hachem
parvint à briser notre orgueil.

Ainsi,  la consommation de la matsa chaque année est une
préparation pour recevoir  la  Torah d'une part,  mais  aussi
pour la guéoula/délivrance finale, quand seul l'honneur de
D.ieu régnera et notre soumission sera totale.

La Michna6 nous enseigne que nous devons prendre deux
aliments cuisinés,  l’un en souvenir  du Korbane Pessa'h  et
l’autre en souvenir du Korbane 'Haguiga. 

Au  temps  du  Beth  Hamikdach  nous  consommions  le
Korbane  Pessa'h  après  avoir  été  rassasiés,  et  comment
l'était-on ? En mangeant le Korbane 'Haguiga. 

Aujourd'hui  malheureusement,  nous  n'avons  plus  le  Beth
Hamikdach  (qu'il  soit  reconstruit  très  prochainement !),
nous disposons donc ces deux aliments en son souvenir. 

6 Pessa'him 114a
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D'après la Michna, nous pourrions prendre n'importe quel
aliment. Mais en souvenir du miracle de la sortie d'Égypte
nous plaçons cet os, le Zroa, sur le plateau. 

En effet comme il est dit : “Et l'Éternel nous sortit d'Égypte
d'une main forte et d'un bras étendu (Oubi Zroa Netouya)... 

Le deuxième aliment en souvenir du Korbane 'Haguiga est
l'œuf.

Il y a différentes raisons expliquant la présence de l'œuf sur
le plateau. Comme nous l’avons mentionné plus haut, l'œuf
est placé en souvenir du Korbane 'Haguiga.

De plus, nos Sages nous font remarquer que chaque année,
le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessa'h est
le  même  que  celui  où  tombera  Ticha  Be-av,  jour  de  la
destruction du Bet Hamikdach. 
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L’œuf vient donc,  comme symbole de deuil,  nous rappeler
que  même  si  cette  nuit  nous  sommes  assis  comme  des
princes,  nous  ne  devons  pas  oublier  que  ce  même  jour
quelques mois plus tard, tombera Ticha Be-av, notre joie ne
peut donc pas être totale, car notre Délivrance finale n'est
pas encore survenue.

Une autre raison que nous offre le  Meïri  est que l'œuf en
araméen se dit7 "biy'a/ביעה", ce qui signifie aussi Téfila, cela
pour nous rappeler que ce soir, il est possible de faire des
requêtes à Hakadoch Baroukh Hou et de se voir exaucé.

Le  'Hatam  Sofer  nous  explique  que  lorsque  l'on  cuit  un
aliment, plus on va le cuire plus il deviendra mou, fondant,
liquide... pourtant l'œuf, contrairement aux autres aliments,
plus il est cuit plus il durcit. 

Il est un peu à l'image du peuple juif qui, après toutes les
persécutions, les pogroms, les attentats, les obus, les rafles...
et  malgré  tout  cela,  persiste  à  vivre,  à  s’élever  et  à  se
renforcer. C'est comme l'œuf plongé dans une eau bouillante
qui se défend et devient de plus en plus dur... 

7 Baba Kama 3b
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En témoignage de notre force (qui vient de Hachem) et de
notre pérennité, nous sommes assis ce soir, tous ensemble
en  famille,  et  nous  racontons  notre  sortie  d'Égypte,
proclamant ainsi que nous sommes toujours vivants.

Ce sont les fameuses herbes amères, souvenir de notre vie 
« amère » du temps de l'esclavage en Égypte. 

On  utilise  de  préférence  des  feuilles  de  laitue.  Mais
attention, la laitue est l'un des légumes les plus infesté de
différentes sortes d'insectes, et qui ne partent pas avec un
lavage normal. 

Étant  donné  l'immense  difficulté  à  rechercher  et  à  se
débarrasser de toutes ces sortes d'insectes, il est vivement
déconseillé  d'utiliser  de  la  laitue  de  pousse  normale.  En
effet,  il  existe  plusieurs  sortes  de  laitues  de  pousse
surveillée  “type  gouch  Katif”  qu’il  est  très  chaudement
conseillé d’utiliser. 

Cependant il  est  aussi  recommandé  de faire attention au
label  de  cacherout  car  malheureusement  les  imitations
“trompe l'œil” existent (par exemple, des laitues emballées
sous plastique mais sans aucun label de cacherout). Vérifier
que  l'emballage  soit  bien
fermé. 

Il  sera  aussi  nécessaire  de
la rincer avant l'utilisation.
(Pour faire au mieux, on la
laissera  tremper  trois
minutes  dans  une  eau
savonneuse).  Ces
vérifications  et  lavages  se
feront avant la fête.
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La raison essentielle de cette « trempette » (le  céleri  dans
l'eau  salée),  est  de  susciter  des  questions  de  la  part  des
enfants.

Les  mêmes  précautions  de  lavage  prises  pour  le  Maror
devront l'être pour le Karpass qui est en général représenté
par du céleri. 

Ce  qui  ne  concerne  pas  ceux  qui  ont  le  minhague  de
consommer des carottes,  des pommes de terre ou encore
des oignons.

La 'Hazeret est le cœur de laitue. (Voir maror)
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C'est un mélange doux, composé, en fonction des coutumes,
de pommes, poires, dattes, noix hachées et mélangées avec
du vin, ou encore, comme nous l'indique Tossfot Pessa'him
116a,  des  fruits  évoqués  dans  Chir  Hachirim  qui
symbolisent Israël :

• La  grenade comme  il  est  dit  4;3  « ta  tempe  est
comme  une  tranche  de  grenade  à  travers  ton
voile. »

• Les  dattes ,  comme  il  dit  7;9  « Cette  taille  qui  te
distingue est semblable à un dattier »

• Les  noix comme il  est dit 6;11  « Je suis descendue
dans  le  verger  aux  noyers,  pour  voir  les  jeunes
pousses de la vallée »

• Les  pommes,  comme  il  est  dit  2;3  « Comme  un
pommier parmi les arbres de la forêt... »

• Les raisins secs, comme il est dit 6;11 « ...pour voir si
la vigne avait bourgeonné ... »

• La cannelle comme il est dit 4;14 « le nard, le safran,
la  cannelle  et  le  cinname,  avec  tous  les  bois
odorants.../»

• Les amandes, comme l'explique Tossfot « Ceci parce
que  Hachem  a  veillé[ד קּצ ע [שר   à  délivrer  les  Bneï
Israël ץ/  ק ץ הּצ ל  עּצ הו א  רו ךל  ב ע שר  דוא ק ע הּצ ד  קּצ ע שר  ב .« שר  Le  terme
ד » קּצ ע ים » veillé » similaire au mot/שר  דנ קץ « amandes/שרל
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Sa couleur brune et sa texture
nous rappellent le mortier que
les  Hébreux  utilisaient  en
Égypte  pour  fabriquer  les
briques  nécessaires  aux
constructions des égyptiens.

C'est  aussi  en  souvenir  des
pommiers  sous  lesquels  les
femmes  des  Bnei  Israël
donnaient  naissance  à  leurs
enfants  pour  les  protéger  des
regards des gardes égyptiens.

A côté du plateau, on pose un bol contenant de l'eau salée.
Au cours  du Sédère,  on y  trempera  le  Karpass.  Cette  eau
salée représente les larmes que nos ancêtres ont versées en
Égypte.  De  plus,  le  fait  de  tremper  le  légume  dans  l'eau
suscitera  la  curiosité  des  enfants  qui  poseront  ainsi  des
questions,  ce  qui  constitue  l’un  des  buts  majeurs  de  la
soirée.

Kadech Oure'hats Karpass Ya'hats Maguid Ra'htsa Motsi Matsa

קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה
Maror Kore'h Choul'hane Ore'h Tsafoun Bare'h Hallel Nirtsa

מרור כורך שלחן עורך צפון ברך הלל נרצה
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Nos  Sages  nous  expliquent  la  signification  de  ces
“simanime” (signes) utilisés lors des 15 étapes du Sédère.

Quinze  étapes  sont  comme  les  quinze  mots  de  la  Birkat
Cohanim,  mais  aussi  soixante  lettres  comme  les  soixante
lettres que comporte aussi la Birkat Cohanim. 

Comme rien n’est coïncidence et que notre sainte Torah est
très  précise,  tout  est  parfaitement  calculé...  Il  y  a  donc
forcément une relation entre la Birkat Cohanim et ce Sédère
de Pessa’h. La Birkat Cohanim est la berakha par excellence,
comme il  y est dit8 :  “Sa face vers toi.../ יךע לב יו אץ נע ע ”פ   il  s’agit
d’une intimité et d’une proximité exceptionnelles entre nous
et le Tout Puissant.

La Hagada avec ses quinze étapes est elle aussi construite de
la même manière que la berakha des Cohanim, quinze mots
et  soixante  lettres,  ce  qui  lie  cette  berakha  fondamentale
aux étapes du Sédère de cette  soirée.  C’est  pour  cela  que
toutes ces étapes sont importantes et qu’aucune d’entre elle
n’est facultative.

Ces 4 verres que l'on boit ce soir ont plusieurs explications. 

✔ La  première  et  la  plus  connue  de  toutes  est  qu'ils
représentent les 4 langages qui annoncent la Délivrance :

Comme il est dit : « C'est pourquoi annonce aux Bneï Israël ;
Je suis Hachem; Je vous sortirai/י אתנ צץ הוא de l'oppression de ול
l'Égypte,  Je  vous  sauverai/י תיי לת ציל הי de  ות  leur  servitude,  Je
vous  délivrerai/י תיי לת אל גא par  ות  un  bras  étendu  et  par  de
terribles  châtiments  et  Je  vous  prendrai/י תיי חת קל לא comme ות
peuple. » 9

8 Bamidbar 6;25
9 Chémot 6 ; 6-7

- 4 7 -

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


IntroductionIntroduction

✔ Quatre verres en symbole de Délivrance des quatre exils :
Babel, Madaï (Perse), Grèce et Rome.

✔ Le  « Korbane  Haéda »  nous  explique  que  lorsque  le
maître échanson raconta son rêve à Yossef et  que celui-ci
l’interpréta10, le mot Koss/Verre figura alors quatre fois. Nos
Sages  expliquent  que  l'on  a  retenu  cet  épisode  car  la
délivrance de Yossef  qui  survint  par  l'intermédiaire de  ce
rêve, rappelle celle des Bneï Israël.

✔ Le  'Hida associe  ces  4  verres  aux  4  périodes  de  la
Délivrance

En effet il faut savoir que la période totale des plaies a duré
un  an  :  de  Nissan,  où  Moché  a  averti  Pharaon  pour  la
première  fois,  jusqu'à  la  plaie  des  premiers-nés  après
laquelle se déroula la sortie d'Égypte.

• 1ère période : Démarrage des 10 plaies au mois de Nissan.

• 2ème période : Affranchissement total des Bneï Israël de
l'esclavage en Tichri (malgré leur affranchissement, Pharaon
les retenait en Égypte).

• 3ème période : La sortie d'Égypte, au mois de Nissan.

• 4ème période : Don de la Torah en Sivan.

✔ Dans les prophéties de Yrmiyahou11 (Jérémie) on parle de
4 verres de châtiment que Hachem donnerait  à boire aux
nations pour les punir de nous avoir maltraités. « Déverse
Ta colère sur les peuples qui ne T’ont pas reconnu, sur les
royautés qui n’invoquent pas Ton Nom, car ils ont consumé
Yaakov et dévasté sa demeure./ ךע תל מע פאךל חש ל, שרל ר לאא-עּצ ב שר ם אש ינ וא ג  -הּצ

10 Beréchit 40 ; 9-13
11 Yrmiyahou 10;25
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עו ךע דע ת, יל חוא ע פ  שרל מנ ל  עּצ או , ול רע קע לאא   ךע  מל שרנ ב ל ר  ב שר ני: אש קאב-כ  עש תיּצ אב לו   כל ,אע
ההו  ל  כּצ יל לההו  וּצ כע אש ו , נעוץהו -ולאבת, וּצ הץשרּצמ   »

En  contrepartie,  Hachem  versera  4  verres  de  consolation
aux Bneï Israël, évoqués dans les Tehilim. 

- «L’éternel  est la portion de mon sort, mon calice, Seigneur,
qui  consolide  mon  lot/ ת, ה׳   נע י-מל סנ כוא ול י  קנ לל עה חב יךל, אּצת  מנ וא ת 
י לנ רע וא  (Téhilim 16, 5) « ג 

- « Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis,
tu  parfummes  d'huile  ma  tête,  ma  coupe  est  pleine  à
déborder./ י נּצ פע לל ראךל  עש ּצ י שרהללחען, ת  ן ראאשרנ מב ב שר  בּצ ת ע  נל ּצ שר  י ד נ רע ד צארל גב י, נב סנ וא כ 
ה יע וע (Téhilim 23;25) «רל

- « Car l’Éternel tient la coupe en Sa main, où écume un vin
tout mêlé d'aromates de ce vin./ לץא ר מע מּצ ן חע ינ יּצ ד ה׳ , ול יּצ ס ב ל י כוא כ נ
ז בה ר מנ ג ץ י ּצ ךל  וּצ סב (Téhilim 75;9) «מב

-  « Je  lèverai  la  coupe du salut,  et  proclamerai  le  nom de
l’Éternel./ א רע קל אב ם ה׳   ץ שר ו בל א;  ע שא  אב ת  ו עוא שר ס-יל וא «כ   (Téhilim  119;13)

✔ Rabénou  Bé  'Hayé rapporte  que  la  Délivrance  future
repose également  sur 4 termes, comme celle  de la sortie
d'Egypte.  Comme  il  est  écrit  dans  la  prophétie  de
Yé'hézkiel12 : « Je les ferai sortir du milieu des nations, Je les
rassemblerai des différentes contrées et les ramènerai sur leur
sol  ;  Je  les  ferai  paître  sur  les  montagnes  d'Israël  dans  les
ravins et dans toutes les localités habitables du pays.»

12 Yé'hézkiel 34;13
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IntroductionIntroduction

✔ Le  Raavad de  Posquières  associe  les  4  verres  aux  4
malheurs qui frappèrent les nations :

• la mort des premiers-nés.

• la noyade et la mort des égyptiens dans la Mer Rouge.

• la vengeance de Hachem sur Nébou'hadnétsar.

• la punition des oppresseurs des Bneï Israël dans les temps
futurs.

Hésséba ou plus exactement s'accouder. 

Nos Sages ont institué l’obligation de s'accouder ce soir du
côté gauche pour la consommation des quatre verres et de
la matsa.

Pourquoi ? A l'époque où nos Sages ont établi  cette règle,
telle  était  la  coutume  des  personnes  importantes  (riches,
notables...)  de manger sur un fauteuil  couchés sur le  côté
gauche.  Cependant,  même si  de nos jours ce  n'est  plus le
comportement  de  la  haute  société,  il  demeure  une  règle
fondamentale  en  vigueur.  Ce  que  nos  Sages  ont  institué,
nous ne pouvons l'annuler. 

Par  ailleurs,  cet  accoudement  va  permettre  de  susciter  la
curiosité des enfants et de leur fait poser la question dans
Ma Nichtana : « Pourquoi cette nuit se différencie-t-elle de
toutes les autres nuits ?...Toutes les nuits,  nous mangeons
assis  ou  accoudés,  cette  nuit,  nous  sommes  tous
accoudés ! ». On leur répondra : car ce soir nous avons été
libérés alors nous nous comportons comme des princes en
signe de liberté.
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La Hagada bé SédèreLa Hagada bé Sédère

Les hommes et les femmes (si  le mari ne s'y oppose pas)
sont  astreints  à  la  position  « Hésséba ».  Cependant  une
femme qui  oubliera  de  s'accouder  ne sera  pas obligée de
consommer à nouveau en position Hésséba.

Un fils aussi peut et doit s'accouder devant son père, chose
qu'un élève ne pourra pas faire  devant son Rav sans  son
autorisation  préalable.  Mais  l'élève  qui  se  serait  accoudé
sans  cette  autorisation  et  dont  le  Rav  ne  ferait  pas   la
moindre  observation,  prendra  ce  silence  pour  un
consentement du Rav.

On doit exclusivement s'accouder ou incliner son corps du
côté gauche, celui qui ce serait incliné du côté droit ou vers
l'avant ou l'arrière devra recommencer du côté gauche.

Comment faire ? Il est bon de s'accouder sur des coussins ou
des couvertures, si ce n'est pas possible, sur l'accoudoir, le
dossier d'une chaise ou sur le bord de la table. Mais on ne
pourra pas s'appuyer sur sa hanche car cela ressemble plus
à un signe d'angoisse et de tristesse qu'à un signe de liberté.
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Avant de commencer le Sédère, il sera bon de réciter la Tefila suivante : 

נו  ו  בו לםם רב ל עול ל נו , של ם לם דם ת אם ינת ללא ב י נו  ול חל נת ר אנ שרם י ב ם עת כ י דע ה יול ם ת  את
ה ד מם עת עת  דע יול נו   ם ת  ין אי אע יךם , ול נל פם ל ל  ן מי צול י רם הי יל ן  כע הלם הלום ינו  יל ללהע אל

ינו  תע בול י אנ אללהע ל, וע ם יךם כ  נל פם ת רו חת לל חת נת ה לל צל יערם ה ול אל יערם א ול בול ים ללה ול ענ י ת ל של
ינו  דע ל ים ז לאת עת לםה הת יל ת ל  ים ב ת שרי ענ נ ת ת הת ול צל מ י מו , הת גל ם ר פ  ל של ל אנ ם ן כ  ק ע תת לל

ינו  עע שלם ינו  ו פל תע נול ול ענ ינו  ות לאתע ט  י חת דע ל יל ים עת ני יול לל על ת הם לםמול עול ן, ב ם ק ע תת ו לל
ת ול פ  לי ק ל הת ךל  ול ת  לו   פל נ ם ל ת של צול יצול נ י ל הת ם ה, כ  ב ם ה רת כם רם ו בל ע  פת ל רלם של גל לי ול

ת לםמול עול הם ל  כם ת, ב ל אל ע  רת הו ר  רל הי ול ן  ול עם ול א  טל חע ו ם  של ב  ע כ  עת יל ל  את ול
לה ל  אע ת הם ול צל מ י ה הת שרע ענ .מת

י יהב הוב הלום יל יךם  נל פם ל ל  מי ן  צול רם ף   רע צם ת ל ל של ינו   תע בול אנ י  אללהע וע ינו   ללהע אל
ה ו טם של ל פ  הת זלאת  נו   ע ת  בל שלת חנ ים, מת עי דל י ול הת יךם  ידל די יל יךם  נל ב ם ת  נת ו ם ת כ  ם  עי

ים אי רם ול נ  הת ים ול שלי דול ק ל יךם הת תל מול ל שלל ם ים כ  ני ו ל כת ת, ו מל ול ד  י מי ו גע ו  זי ת ול נול ו ם ת ל כ  כם ול
לה ל  אע ת הם ול צל י מי דע ל יל ים עת שרי ענ נ ת ת הת נול יול לל על ינו . הם ללהע י אל דלנם ם אנ י נלעת יהי וי

ינו  לע ינו , עם לע ה עם נם נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ הו , ו מת נע נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ .ו מת

« Mitsvot  Tsri'hot  Kavanot ! »,  l'accomplissement  d'une
Mitsva doit être faite avec intention... Le 'Hida écrit dans son
livre  « Tsiporene  Chamir »  que  cette  règle  suit l'avis  de  la
majorité  des  décisionnaires.  Puisque  ce  soir  nous  allons
accomplir un grand nombre de Mitsvot, le 'Hida a donc rédigé
la Téfila suivante :

ם ם שם ה  לש ע ת  ינל כי יךל הו א ו שלל רי א ב ל שלם דל חו ד קד ימו , יי חי ימו  ו רל חי ילו  ו רל חי דל ב י
ילו  חי ם י, ו דל ע א של דם חנ ית ו''לל ל''ה ב ל אע רם שרל ל יי ם ם כ  ע של ים ב ל לי א שלל חו דם יי ,ה ב ל

ן ול אשל ס רי ול ל כ  ו של עת ד  ק י ת הת ות צל י עם מי קת ים לל ני נו  מו כם חל נת י אנ רע ת. הנ ות צל ו מי
ה ב ם סי הנ ב ת תול  ול ת  שלל ן. לי ול אשל רי ו ל  ב  טי לל ם  יי דת ים ילתת  טי נל ת  ות צל ת. ו מי ות צל ו מי

ץ  חלמל ב ל לול  בל טם ו לל ס  ת פ  רל ת כ  ילתת הת כי לתחou(אנ י מל מע ב ל   . ת) יעת צי ת ב ל ות צל ו מי
לל ת ד ם צו רת ם כ ל יי ת ת  שלל ית לי עי צם מל אל ה הם צ ם ת מ  י''הת יד. ו''ת ום ג י הת ה לל שרע ת ענ ות צל ו מי

ם יי רת צל ת מי יאת צי ו ר יל פ  סי רו ךל הו א ב ל ם ב ם קול ם מ  י הת חע בל ה. שלי דם ג ם הת ת הת ות צל ו מי
י ני ע ס של ול ל כ  ל עת אע רם שרל ל יי את ת ג ם ת כ  רל ה. ו בי ב ם סי הנ תול ב ת י ם תי ת שלל ות צל ת. ו מי ות צל ו מי

ה עו דם ס ל לת ם  יי דת ים ילתת  טי יא. נל צי ול מ  הת ילתת  כי אנ ת  ות צל ה. ו מי שרע ענ ת  ות צל ו מי

5 4

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


ה צ ם ת מ  ילתת הת כי אנ ה. ד ת ב ם סי הנ ן ב ת תם ילם כי ת אנ ות צל ר. ו מי רול ם מ  ילתת הת כי ת אנ ות צל ו מי
ת רלסל חנ ב ת לול  בל טם ן. ו לל קע ז ם הת על  ל  הי כ ל ךל  רע ול כ  הת ת  ות צל תול. ו מי ילם כי אנ ת  ות צל ו מי

ה ב ם סי הנ ב. ב ת ם טול ד יול בול כל ה לי עו דם ס ל ילתת הת כי ת אנ ות צל ילתת. ו מי כי ת אנ ות צל ו מי
ח סת ל פ  ר לת ע זעכל בם ם שר  ל הת ן עת מם יקול פי ה. אנ ב ם סי הנ תול ב ת ילם כי ת אנ ות צל ת. (ו מי ות צל ו מי

ו ן מ  ז י ן). הת זול ם מ  ת הת ת כ  רל ל ב י ל ה של שרע ת ענ ות צל ן. ו מי זול ם מ  ת הת ת כ  רל ר ב י מת ה לול ום צל ו מי
י ישלי לי ס שלל ול ל כ  ה. עת ב ם סי הנ תול ב ת י ם תי ת שלל ות צל כו . ו מי על ול ל  הת ר הת מת ת ג ל ות צל 'ו מי

י יעי בי רל ס הם ול ל כ  ת עת מת שלל ני ול ול ד  סל לםם חת עול י. לל יעי בי ס רל ול ת כ  י ת תי ת שלל ות צל ו מי
ה ב ם סי הנ ן. ב ת יי י ת ל הת עת ל ה של נם רול חנ ה את כם רם ת ב ל ות צל ת. ו מי לו לול כ ל ת הת ול צל מ י ל הת כם ול

ם הל ם מ  ת עי וול לל ני ול ם  הל ל. ב ם כם לה ו בל ל  אע ת הם ול צל מ י ל הת כם ים ב ל ני ו ל כת מל נו   חל נת אנ ות
ךם תל רם זל על ב ל ינו   י ע חת י  מע יל ל  ם כ  מלד  לל ני ול נו   דע עול מע ינו   שרי עם ל של ת  ול צל מ י ל. הת כם ול

ה  שרל ענ ו ר ו מת ב  די ה ול בם שלם חנ המת ם של  דד קל ב י ל ר של בם ל ד ם כם ת. ב ל חת ת נת ול שר ענ לל לת כ  הת
ד ו ם צת של ס ב ל רם ל ל פ  ב ע קת ת לל נם ל מל לא עת ל  ל יךם של נל פם ים. רו חת לל ני ו ל כת נו  מל חל נת אנ ות
ן יול לל על ם  קול מם ב ל ו ד  מ  ל י הת ול ת  כול רם ב ל הת של  לרל של ן  ק ע תת ים. לל ני ו ל כת מל נו   חל נת אנ ות

ם דם אם ן ול יול לל על ן הם ילם ים אי לי שלל הת ה  לל שלם רל ל שלם ה  אל יקם ב י דל הת נו  ו לל ע של פל ר נת ע של  קת לל
נול ק ל תת ן ו לל יול לל על ה. הם ום חנ את ה ול בם הנ את ו ב ל ד ם חל ים ית די ול ד  ר הת ב ע חת ל, ו לל ם יא כ  בי הם ו לל

ה אם ם ת  ת א ת  ם ת  ינל כי ה שלל הלום ד יל ת ית חת ת לםם ת  עול ת הם ול מ  ים. אד ללהי ל אל ם יא כ  בי הם ו לל
ה אם ם ל  א עי ם ת  ינל כי ו ת שלל של ת רל חת ת ים ת  רי חע .אנ

י יהב ינו וב תע בול י אנ אללהע וע ינו   ללהע ה אל הלום יל יךם  נל פם ל ל  ן מי צול רם ב,   ע כ  עת יל ל  את ל של
ינו  תע ול צל ו מי ינו   תע כול רל ת ב י ע אל שלת רל ה ום מם שלל את הו ר ול רל הי ן ול ול עם א ול טל ו ם חע של

נו  ו דע מ  לי ל. ול ת עת לול ענ הת לל יךם  נל פם ה לל צ ל רד ו מל ל  ב ם קד ו מל ו ב  של לל חם כ  ילה הת הל יי ול
ין ב ע ינו   דע ים ל  עת רו   ז ל ת פ  תל ר ני ל של ה אנ ם של  דד ק ל י הת צע יצול ני ול י  רו רע ל ב ע ם כ  ם  יהל דע יל

ת ול פ  לי ק ל ל. הת ו  אע נ  ל ישל רי נול יול טל ב י ו מי נ  אל קי יל ע ות לת ל ב ם יי ר. חת אם ם שלל ם עי פע רל צם ו תל
ת נול ו ם ת כ  הת ל  ם כ  ים  ני ו ל כת מל הת ול ים  עי דל י ול הת יךם  נל ב ם ו ד  מ  לי ול ת  ול צל ו מי ת  כול רם ב ל

ן ו ע כת ת לל יול או  רל ב י. הם שלל ת רת עת דת לל לל כ  ים ב ת ני ו ל כת נו  מל חל נת ו אנ ם של כל עת יו''ו מע לם י עם
יו לם עם הו   י ם ז י עד ן  ב ל ם  תם יול ול ם  לול ם של  הת יו  לם עם נול  ב ל זםר  עם לל אל י  ב י רת ול ם  לול ם של  הת

ים שלי דול ק ל ם הת לול ם של  לל. הת לל כ  כ  לל מי כ  ם ב ת יהל לע ים ענ כי מל נו  סול חל נת י אנ רע הנ י. ות יהי וי
ינו  דע ה ים שרע ענ ינו  ו מת לע ה עם נם נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ ינו  ו מת לע ינו  עם ללהע י אל דלנם ם אנ נלעת

הו  נע נל ול ינו . כ  לע ה עם נם נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ ינו  ו מת לע ינו  עם ללהע י אל דלנם ם אנ י נלעת יהי וי
הו  נע נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ ה. ו מת הלום יךם יל נל פם י לל ב י ן לי יול גל הל י ול י פי רע מל ן אי צול רם יו  לל הל יי

י: לי אנ גל י ול צו רי
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Pour un garçon :

ה  ה שםו נש מש כב ם וש יב רש פש אה ים כוש ל הב ך  אל מש שמב ה יש ה שםו נש מש כב ם וש יב רש פש אה ים כוש ל הב ך  אל מש שמב ::יש
ךם כל רל בם ךם יל רל מל שלל יי ה ול הלום :יל

ם ך  נ ל יחד יךם וי לל יו אע נם ם ה פ  הלום ר יל אע : ים
ם לול ךם שלם ם לל שרע ים יךם ול לל יו אע נם ם ה פ  הלום א יל ם שר  : יי

ל אע רם שרל י יי נע ל ב ל י עת מי ת שלל מו  אל שרם ם. ול כע רל בם י אנ ני אנ : ות

Pour une fille  :

ה  ר  שמ  ים כוש ל הב ךש אל ימם שמב ה  יש ר  שמ  ים כוש ל הב ךש אל ימם שמב ה , ,  יש ק  בש ה רב ק  בש ה , , רב א  לם ל וש חם ה ר  א  לם ל וש חם   ::ר 
ךם כל רל בם ךם יל רל מל שלל יי ה ול הלום :יל

ם ך  נ ל יחד יךם וי לל יו אע נם ם ה פ  הלום ר יל אע : ים
ם לול ךם שלם ם לל שרע ים יךם ול לל יו אע נם ם ה פ  הלום א יל ם שר  : יי

ל אע רם שרל י יי נע ל ב ל י עת מי ת שלל מו  אל שרם ם. ול כע רל בם י אנ ני אנ  :ות
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Pendant le Kidouch on boira le 1er des quatre verres de vin :

✔ On prendra un verre  qui  contient  au  minimum un
« réviit »,  c'est-à-dire une quantité équivalente à 86
ml  selon  le  Rav  Nahé,  ce  qui  correspond  à  la
Guématria  de  « Koss » (verre)  ;  ou 150 ml  selon le
‘Hazon  Ish,  ce  qui  correspond  à  la  Guématria  de
« Koss Agoune » (un verre convenable).

✔ Pour des raisons Kabalistiques, avant de verser le vin
dans  son  verre,  il  sera  bon  de  le  rincer  trois  fois
intérieur et extérieur, et cela pour chacun des quatre
verres de la soirée.

✔ Il est bon que chacun se fasse servir le vin par son
voisin  en  signe  de  liberté.  Pour  des  raisons
ésotériques, on laissera tomber trois petites gouttes
d'eau dans son verre afin de couper le vin.

✔ Le chef de famille fera le Kidouch et pensera non
seulement à se rendre quitte mais à rendre quitte
tous les autres convives de cette Mitsva. Il va de soi
que  tous  les  membres  présents  penseront  eux-
mêmes à s'acquitter en répondant AMEN à chaque
berakha.  (Ne  pas  insérer :  «  Baroukh  hou  ou
Baroukh chémo » en entendant le Nom d'Hachem,
car cela nous exclut de la berakha).

✔ Il faudra avoir la Kavana (pensée) de s'acquitter du
Kidouch ET du 1er des 4 verres.
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✔ Lors  de  la  Berakha  Boré  péri  Haguefen,  il  faudra
penser à se rendre quitte du 2ème verre et de toutes
les boissons qu'il y aura durant le repas.

✔ Lors de la Berakha Chehé'héiyanou (qui sanctifie tout
ce qu'il y a de nouveau), il faudra penser à se rendre
quitte  de  toutes  les  autres  Mitsvot  accomplies  ce
même  soir  :  allumage  des  bougies  pour  la  fête,  la
Matsa, le Maror etc... Et aussi rétroactivement, de la
bdikat ‘hamets de la veille pour celui qui n'avait pas
de fruit nouveau lors de la bdika.

✔ Pour  s’acquitter,  il  faudra  obligatoirement  boire  en
position hesséba tout le verre (Réviit), ou au moins la
majorité du verre (Rov Koss). Pour cela, on évitera de
prendre un verre trop grand.

Avant de réciter le Kidouch, il sera bon de réciter ce qui suit:

י ינב רם ן הר יי י ת ל הת של עת דע קת ן לל ם מזדמ  ן ו ל ת , מו כם ות צל י עם מי קת ןו לל ו  אשם ס רב ו  דו שלכו ל קי ל  של
הו א י הת דע ל יל יה  עת ע ת  ינל כי יךל הו א ו שלל רי א ב ל שלם דל חו ד קד ם יי ע של ת לל סול ול ע כ  ב ת רל את מע

ל אע רם שרל ל יי ם ם כ  ע של ם ב ל לם על נל יר ול מי ה. טם שרע ענ ו מת ינו   לע ינו  עם ללהע ה אל הלום ם יל י נלעת יהי וי
ינו  לע ה עם נם נל ול ינו  כ  דע הו , ים נע נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ : ו מת

Avant de commencer le Kiddouch, il est sera bon de rappeler
à l'assistance de penser à s'acquitter du kidouch et de ses
bénédictions.
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Si la fête tombe un Chabbat (vendredi soir), on commence ici :

ם י יו  ב שםו ב שםו ם .הש אםת בם ל צל כם ץ ול רל אם הם ם ול יי מת שלם ו  הת ל  כד יל ים: ות ללהי ל אל כת יל ות
ה שרם ר עם ל של ול אנ ת  לתאכל י מל יעי בי ל של  ם הת יול ל, ב ת ם כ  י מי יעי בי ל של  ם הת יול לת ב ת ב  שלל י י ות

ה שרם ר עם ל של אנ ול  ת  לתאכל של: מל ד ע קת יל ות י  יעי בי ל של  הת ם  יול ת  ים אל ללהי אל ךל  רל בם יל ות
ת ול שר ענ ים לת ללהי א אל רם ר ב םל ל של ול אנ ת  לתאכל ל מל ם כ  ת מי בת י בול שלם תול כ י .אול

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

הה לו האם ה לו י אם דע ענ ה מול הלום י  יל אע רם קל שלמי ם, קלדל או  אלתם רל קל ר ת י ל של אנ
ם דם ענ מול י : ב ל דע מלענ ת  אל ה  ל משל ר  ב ע דת יל הות הלום י, יל נע ב ל ל  אל
ל אע רם שרל ן: יי נם רם י מם רי בל : סת

ים   י י חת     L'assistance répond: לל
Lors de la Berakha Bore péri Haguefen, il  faudra  penser à se rendre quitte du

2ème verre et de toutes les boissons qu'il y aura durant le repas.

ה  ת ם רו ךל את הב ם הלום ם, יל לם עול ללךל הם מל ינו   ללהע י, אל רי ל א פ  רע ול ב 
ן פל ג ל :הת

ה  ת ם רו ךל את הב ם הלום ינו , יל ללהע לםםאל עול ללךל הם ר,  מל חת ר ב ם ל של אנ
ם ל עם ם כ  נו  מי נו .ב ם מם מל רול ן ול ול של ל לם ם כ  יו.  מי תם ול צל מי נו  ב ל ם של ד ל קי .ול
נו   ן לם ע ת  ת י הות הלום ינו  יל ללהע האל בם הנ את  :Le Chabbat on rajoute(.  ב ל

ה ו  נו חם מל תות לי ב ם ת הולמ )של חם מל שרי ים לל די ים .ענ נ י מת ים ו זל ג י ןחת ול שר שרם Le(.לל

Chabbat on rajoute:  ול ז לה  ת הת ב ם ת של  ת יום הת ם )אל ת יול ות אל צ  ת מ  ג הת חת
ז לה ז לה. הת של הת א קלדל רם קל ב מי ם טול ת יול נו . אל רו תע ן חע מת :זל

של א קלדל רם קל ה מי בם הנ את ם. ב ל יי רם צל ת מי יאת יצי ר לי נו . זעכל י בם כ י
ים מ י עת הם ל  ם כ  מי ם  ת  שלל ד ת קי נו   תם אול ול ם  ת  רל חת Le( .בם  Chabbat  on

rajoute :  תות ו ב ם ת של י )ול דע ענ ךםמול שלל דל ה : Le Chabbat on rajoute(  קם בם הנ את ב ל

צון רם נו  )ו בל ם ת  לל חת נל ן הי ול שר שרם ה ו בל חם מל שרי ה  .ב ל ת ם רו ךל את הב ם הלום ,יל
של ד ע קת ת ול-  Le Chabbat on rajoute( מל ב ם ת של  ים )הת נ י מת ז ל הת ל ול אע רם שרל  :יי
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 Si la fête tombe un samedi soir, on rajoute :

A la lumière d'une flamme on dira ce qui suit :
ה  ם ת  רו ךל את הב ם הלום ינו ,  יל ללהע לםםאל עול ללךל הם של,  מל אע י הם אורע א מל ורע  :ב 

Puis on continue :

ה  ת ם רו ךל את הב ם הלום יןיל יל ב ע די בל מת לםם הת עול ללךל הם ינו  מל ללהע  אל
חלל לל של  ךל. קלדל ל חשל ר לל ין אול ין, ו בע יםו בע מ י עת לם ל  אע רם שרל יי  ,

ין הו בע שרל ענ ת מ  י הת מע ת יל ל של ע של י לל יעי בי ל של  ם הת יול ת.   ת של  דד ין קל ב ע
ם ת  לל ד ת בל ב הי ם טול ת יול ת של  דד קל ת לי ב ם ת י, של יעי בי ל של  ם הת ת יול אל ול

ם ת  שלל ד ת ה קי שרל ענ ת מ  י הת מע ת יל ל של ע של  ת. מי ם אל ת  שלל ד ת קי ם ול ת  לל ד ת בל הי ול
ךל תם ם של  דד קל ל ב י אע רם שרל יי ךם  מ ל ה . עת ת ם את רו ךל  הב ם הלום יליל די בל ת מ  הת  

של קלדל של לל ין קלדל .ב ע
On reprend et on termine le kidouch par :

Lors de la Berakha Chehé'héiyanou (qui sanctifie tout ce qu'il  y a de
nouveau),  il  faudra  penser à se  rendre quitte  de toutes  les  autres
Mitsvot accomplies ce même soir : allumage des bougies pour la fête,
la Matsa, le Maror etc... Et aussi rétroactivement, de la bdikat ‘hamets de
la veille pour celui qui n'avait pas de fruit nouveau lors de la bdika.

ה  ת ם את רו ךל  הב ם הלום ינו , יל ללהע לםםאל עול הם ללךל  מל ינו ,   ים חל הל ל של
ז לה ן הת מת ז ל נו  לת יעם ג י הי נו  ול מם י ל קי :ול
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✔ On se lave les mains exactement comme pour manger
du pain mais on ne fait pas de berakha.

✔ Il est en fait nécessaire tout au long de l'année de se
laver ainsi les mains avant de consommer un aliment
trempé dans de l'eau (ou dans du vin, du lait, du miel,
de l'huile, ou humide de rosée) car tous ces liquides
transmettent la Touma (impureté).

✔ Une autre raison pour laquelle on se lave les mains
avant de lire la Hagada, est que le récit de la sortie
d'Égypte  est  comparé  à  une  tefila.  En  effet  il  est
composé  de  louanges  et  de  témoignages  de  la
puissance  Divine.  Et  donc,  de  même  qu'avant  une
tefila je me lave les mains, de même j'agis ainsi avant
de  lire  ce  récit  constitué  de  louanges  à  Hakadoch
baroukh Hou. (Darkey Moché sur le Tour Ora'h 'Haïm
Simane 473.)

Avant de procéder à l’ablution des mains il sera bon de dire ce
qui suit :

ם ם שם ימו  לש חי ילו  ו רל חי דל יה  ב י ע ת  ינל כי יךל הו א ו שלל רי א ב ל שלם דל חו ד קד ימו , יי חי ו רל
ילו  חי ם י, ו דל ע א של דם חנ ית ו''לל ל''ה ב ל אע רם שרל ל יי ם ם כ  ע של ים ב ל לי א שלל חו דם יי ,ה ב ל

ו ל יב  ם טי דל י קול ד ם ית ץ  חול רל ן לי נם ב ם רת ה דל ום צל יעם מי קת ן לל ם זדמ  ן ו מל י מו כם יני רע הנ
ה קל שלל מת ס ב ל ם פ  רל ת כ  ה . הת כם רם בל ם לי נם כלרול ים זי מי כם חנ נו   קל ר תי ל של גאת יל חת לע ב ל

ת צול ת מ  י. הת אי רל ול ב  ן  צול רל ת  ול שר ענ לת ול י  רי צ ל יול לל רו חת  ת  חם נת ת  ול שר ענ לת י  דע .כ ל
ן יול לל ם על קול מם ה זול ב ל ום צל של מי לרל ן של קע תת ם . לל י נלעת יהי הוי הלום ינו יל לע ינו  עם ללהע  אל

ינו  לע ה עם נם נל ול כ  ינו   דע ה ים שרע ענ הו , ו מת נע נל ול כ  ינו   דע ה ים שרע ענ ם  :ו מת י נלעת יהי הוי הלום יל

ינו  לע ה עם נם נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ ינו  ו מת לע ינו  עם ללהע הו , אל נע נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ  :ו מת
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✔ On récitera la berakha « boré péri ha-adama » avec l'intention
de s'acquitter aussi du Maror (herbes amères).

✔ Il  faudra  manger  moins  d'une  quantité  d'un  «  kazaït  »
(18gr) de céleri que l'on trempera dans de l'eau salée.

✔ Le 'Hida nous enseigne que les initiales de Karpass – כרפס 
sont : Première règle fermer la bouche/ תוםסה פאשון רלל כ  Il
entend par là que lorsque la bouche reste fermée et que l'on fait
attention à ce que l'on dit, que l’on ne prononce pas de choses
futiles... cela nous préserve de la faute. L’une des difficultés à être
kadoch réside dans la difficulté de surveiller ses paroles. C'est
l'allusion  que  nous  apporte  l'auteur  de  la  Hagada  dans  son
Sédère : Kadesh, oure'hats... Si tu désires être Kadoch (kadech) et
te  laver  (oure'hats)  de  tes  fautes...  Karpass  (Première  règle :
fermer la bouche/כלל ראשון פה סתום). Comme il est dit dans les
Pirkeï Avot (3 ; 17) : “Le rempart de la sagesse, c'est le silence.”

Avant, il sera bon de dire ce qui suit :
יה  ע ת  ינל כי יךל הו א ו שלל רי א בל שלם דל חו ד קד ם יי ע של ימו , לל חי ילו  ו רל חי דל ילו , ב י חי ימו  ו דל חי ,ו רל

ת יו  ם אול ע א של דם חנ ית ת הע"לל א"ד אול ת ום אול ת הע"א ב ל אול ים"ו ול לי א שלל חו דם יי א ב ל
ל אע רם שרל ל יי ם ם כ  ע של ס, ב ל ת פ  רל ת כלל כ  ן ללאל נם ב ם רת ה דל שרע ת ענ ות צל י עם מי קת ן לל י מו כם יני רע הנ

ה קל שלל מת בל לול  בל טול ז לאלת ו לל לםה הת יל ת ל  ה, ב ת כם רם בל ם לי נם רול כל ים זי מי כם חנ נו   קל ת י ל של מול  ,כ ל
נו  אע רל ול ב  ן  צול רל ת  ול שר ענ לת ול נו   רע צל יול לל רו חת  ת  חת נת ת  ול שר ענ לת י  דע ש, כ ל לרל של ן  ק ע תת לל

ן יול לל על ם  קול מם ב ל זול  ה  ום צל ל. מי עת ךל  רע בם אנ ל של זול  ה  כם רם בל ב י טלר  פל לי ן  ו ע כת י מל יני רע הנ ול
ז לאת לםה הת יל ת ל  ל ב ת ר אלכת ל של ר אנ רול ם מ  ילתת הת כי ת אנ ם אל ס ג ת ת פ  רל ת כ  ם .הת י נלעת יהי הוי הלום יל

ינו  לע ה עם נם נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ ינו  ו מת לע ינו  עם ללהע הו , אל נע נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ ם: ו מת י נלעת יהי וי
ה הלום לעינו יל ה עם נם נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ לעינו  ו מת ינו  עם ללהע הו ,  אל נע נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ  :ו מת

ךש רוו ךשבו  רוו ה בו  ת ם ה את הלום ינו  יל ללהע ךל אל לל לםם מל עול א, הם רע ול י ב  רי ל פ 
ה מם דם אנ  .הם
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Avant, il sera bon de dire ce qui suit :
ם ם שם יה לש ע ת  ינל כי יךל הו א ו שלל רי א בל שלם דל חו ד קד ימו ,  יי חי ילו  ו רל חי דל ילו , ב י חי ימו  ו דל חי ,ו רל

ת יו  ם אול ע א של דם חנ ית ת הע"לל א"ד אול ת ום אול ת הע"א ב ל אול ים"ו ול לי א שלל חו דם יי א ב ל
ל אע רם שרל ל יי ם ם כ  ע של ת, ב ל ות צל ת מי צול ת מ  ג הת ל חת ל ז לאלת של לםה הת יל ת ל  י עם ב ת קת ן לל י מו כם יני רע הנ

ד הע סול יא בל הי ל ה של ינם ב י זלת לת מל רול ה הת י ם ני ל של  ה הת צם מ ת ת ה ב ת צו רת ץ בל חת י. א"ית יני רע הנ ול
לל ד ם ללק הת ר חע ב ע חת ה"מל נם יול לל על ה הם נם ול אשל רי ה הת צם ת מ  ם הת כו ת עי לל ת מ  לת ז  מע רול ת הם

יול את  רע קל נ י הת ה  מם כל חם לת זלת  מל רול תו ב, ד"הם ם כ  כת ץ: ול רל אם ד  סת ים ה  מם כל חם ב ל ה  הלום .יל
א ו ם ללק הת יע חע ני צל י מת יני רע הנ ן"ול מם יקול פי אנ ל, ו לת כם י ב ל ת י נל ו ת כי לו   אי כ ל יךם  נל פם ללה לל ענ ית ול

ה זול ום צל מי ן ב ל ו ע כת ת לל או יול רל ת הם נול ו ם ת כ  ם .הם י נלעת יהי הוי הלום היל שרע ענ ינו  ו מת לע ינו  עם ללהע  אל
ינו  לע ה עם נם נל ול ינו  כ  דע הו , ים נע נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ ם : ו מת י נלעת יהי הוי הלום היל שרע ענ לעינו  ו מת ינו  עם ללהע  אל

לעינו  ה עם נם נל ול ינו  כ  דע הו , ים נע נל ול ינו  כ  דע ה ים שרע ענ :ו מת

Des 3 Matsot, on prend celle du milieu et on la casse en deux
parties inégales. La plus grande partie sera cachée et destinée
à l'Afikomène, et la plus petite sera remise entre les 2 autres
Matsot.
Il existe différentes raisons pour lesquelles on casse la matsa :
Pour  commémorer  la  bonté  de  Hachem  Qui  a  réduit  et
« brisé »  les  400 ans  d'esclavage prévus initialement,  ainsi
que la traversée de la Mer Rouge (qui s'est ouverte), d'ailleurs
certains on la coutume de réciter à ce moment-là la phrase
suivante : 

ע     רת ה קם כם ם הכ  הלום יםיל רי זם ר ג ל שרם ים עם נע שלל ם לי י ם ת הת  אל
ים  יאי רי ים ו בל לעמי ל שלל אע רם י ישרל נע או  בל צל ים ול

Ainsi Hachem partagea la mer en 12 parties,
et les Bnei Israël sortirent sains et saufs.
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En symbole des deux Délivrances, nous cassons la matsa du
milieu  qui  représente  la  Délivrance.  La  petite  partie  sera
destinée  à  être  mangée  lors  du  motsi-matsa  car  elle
représente la  délivrance de l'Égypte.  La plus grande partie
sera cachée et destinée à être l'Afikomène, car elle représente
la  Délivrance  prochaine,  qui  elle  aussi  est  cachée,  mais
imminente...
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Comme  nous  l'avons  déjà  expliqué,  raconter  la  sortie
d'Égypte est une Mitsva de la Torah. Il faudra donc le faire
avec force et détails, et faire questionner les enfants.

Même celui qui est faible doit se sentir fort et raconter la
sortie  d'Égypte  dans  toute  la  mesure  des  possibilités
que D. lui offre, sans se dépêcher de terminer et à plus
forte raison, sans en avaler les mots ou les lettres, car « si
l'on peut s'acquitter de son devoir en avalant la Matsa, on ne
peut  pas  s'en  acquitter  en avalant  la  Hagada.  »  (‘Haïm le
Roch)

Pourquoi la Hagada a-t-elle cette structure     ?

Nous savons que nous avons le devoir de raconter la sortie
d’Egypte et tous les miracles que Hakadoch Baroukh Hou a
faits pour nous. Cependant, il est étonnant que l'auteur de la
Hagada prenne tant de temps avant d'arriver à l'essentiel du
récit. 

En effet,  on commence par  « Ha la’hma ‘ania »,  puis  « ma
nichtana »,  « ‘avadim  hayinou »...  presqu’une  dizaine  de
passages avant d'arriver au récit proprement dit.

Pourquoi  cette  structure ?  N'aurait  il  pas  mieux  valu
raconter  directement  la  sortie  d’Egypte ? Car  Zrizim
Makdimim lemitsvot/les personnes zélées accomplissent les
mitsvot le plus tôt possible !

En fait, au début de la Hagada, il faut une introduction pour
sensibiliser  et  réchauffer  l'auditoire,  afin  que  chacun  se
sente concerné.

Un  Avrekh  du  Collel,  Rav  Aharon  Bokobza,  m'a  fait
comprendre cette explication lorsqu'il m'a dit qu'il voyait, en
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ce début de Hagada, un dialogue entre un père et son fils...

Imaginez le petit Yaakov qui rentre de la synagogue avec son
papa.  Comme  le  chabbat  ou  le  soir  de  fête,  papa  fait  le
Kidouch. Jusqu'ici, tout va bien. Soudain, papa se penche à
gauche pour boire son verre. Etonné, Yaakov ne dit rien.

Ensuite tout le monde se lave les mains, comme d'habitude
après  le  Kidouch,  mais  cette  fois-ci,  tout  le  monde  crie :
« Sans la berakha ! ». Ah bon !? se dit le petit Yaakov. C’est
bizarre  tout  de  même...  Mais  le  petit  Yaakov  perplexe  va
gentiment s’asseoir pour manger le pain, quand on lui tend
quelques tiges vertes,  trempées dans de l'eau salée...  Mais
que  se  passe-t-il,  ce  soir ?  Yaakov  commence  vraiment  à
s'inquiéter  de  l'ambiance  familiale  et  du  comportement
général, mais il n'a pas le temps de réfléchir que son père
prend  une  Matsa  et  la  casse  fièrement  en  deux.  Surtout,
papa est content, très content.

C'est  alors  que  papa  prend  la  Matsa  et  proclame :  « Ha
la'hma ’ania… Voici le pain de misère… Que celui qui a faim
vienne manger !. » 

Yaakov bondit, totalement dérouté, et demande à son père :
« Qu’est-ce  qui  se  passe  ce  soir ?!  Ma  Nichtana halayala
hazé ? »

« Oh ! Mon fils, tu poses une bonne question ! Ecoute donc,
je  vais te  raconter...  Avadim hayinou lepharo bémitsrayim,
nous étions esclaves de Pharaon en Egypte...

Et tu sais, à ce sujet, je vais te raconter une petite anecdote :
Maassé  berabbi  Eliézère...  Grands  comme  ils  étaient,  ces
Sages ont raconté la sortie d’Egypte  toute la nuit !

Mais  ce  n'est  pas  tout,  mon  fils !  L'histoire  de  la  sortie
d’Egypte  c'est jour et nuit qu'il faut s'en souvenir, comme
nous le dit Rabbi Eléazar ben Azaria... Lema’ane tizkor/Afin
que tu te souviennes du jour où tu es sorti d’Egypte tous les
jours de ta vie ».
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Alors,  le  petit  Yaakov,  ébloui par tous ces récits,  dit  à  son
père  d'un  ton  heureux :  «  Papa,  il  faut  louer  Hakadoch
Baroukh Hou ! ».  Ensemble,  d'une seule  et  même voix,  ils
chantent : « Baroukh Hamakom Baroukh Hou... »

Pour celui qui ne se sentirait toujours pas concerné par cette
soirée marquante et le récit de la sortie d’Egypte, l'auteur de
la  Hagada  souligne  que  la  Torah  parle  de  quatre  genres
d'enfants, afin que chacun se sente interpellé et concerné. Ce
soir, on parle, on discute, on raconte la sortie d’Egypte, que
l'on soit le sage, le méchant, le simple ou celui qui ne sait pas
questionner...  Attention,  on  commence...  Ce  soir,  tout  le
monde participe.

Avant le récit de la Hagada, il sera bon de réciter ce qui suit :

ם ם שם ימו, לש חי ילו, ו,רח חי דח ה, ב,י ה ת, ינח כי יךח הו,א ו,שכח רי א ב,ח שכא דח חו,ד קד ימו,, יי חי ו,רח
ילו, חי ם י, ו,דח ה א שכ דא חד יח ו''לח ל''ה ב,ח אה רא שרח ל יי א ם כ, ה שכ ים ב,ח לי א שכח חו,דא יי ,ה ב,ח

ים בי רוב ק,ח הח ם וח יהם ה ו,שכ ב, לח ת ו,מח מוב שכא נ,ח הח ת וח רו,חוב הא ת וח וב שכ פא נ,ח ל הח א ם כ, ה שכ ו,בח
ם הם י,אה, לא שרי עד ה  ירא צי יח ה  יאא רי ב,ח ילו,ת  צי אד לו,ת  לא כ,ח מ,י ם י, שכ טה רא ח פ, ל  א כ, ו,מי

ה י,א שרי עד ה  ירא צי יח ה  יאא רי ב,ח ילו,ת  צי ה, אד יאא רי ב,ח ילו,ת  צי אד י  טה רא ח פ, ל  א כ, ו,מי
ה ירא פי צו,ף ו,סח רח ח ל פ, כא ה ד,ח י,א שרי ה עד ירא צי י,הם. יח קח ן לח א זדמ, ן ו,מח י מו,כא כי נב ה אא נ,ה הי

ז,באת לאה הח יח ח ל, ם ב,ח יי רח צח ת מי יאח יצי ר ב,י ה פ, סח ה לח רא וב ת, ן הח ה מי שרה ת עד וח צח מי
תוב רא תוב ב,ח ינו,  לבהה אל ה  הבוא יח י  ני ו,ח צ,י ם שכ מוב  כ,ח ת  וב צ, ח מ, הח ג  חח יל  לה יא  הי ם שכ

ה שכא דוב ק,ח ה: הח שרא עא זםה  בו,ר  עד ב,ח להאמבר  הו,א  הח ם  י,וב ב,ח ךא  נח בי לח א  ת, דח ג,ח הי וח
ם יי רח צח מ,י מי י  אתי צה ב,ח י  לי ה  הבוא י, יח רי צח יוב לח רו,חח  ת  חח נח ת  וב שר עד לח י  דה כ,ח

י אי רח וב ן ב, צוב ת רח וב שר עד לח ן, וח יוב לח ם עם קוב מא ה זוב ב,ח וא צח שכ מי ברם ן שכ ק,ה תח : לח

י יהי ן וי צון יםהרצ הח ת,י ם שכ ינו,  תה בוב אד י  אלבהה וה ינו,  לבהה אל ה  הבוא יח יךא  נם פא ח ל, מי  
נו, תה יאא צי יח ו,ר  פ, ל סי ם שכ זוב  ה  וא צח מי יךא  נם פא לח ה  צ,א רד ו,מח לםת  ב,ם קד ו,מח ה  ו,בא שכ חד

ז,באת לאה הח יח ח ל, ם ב,ח יי רח צח מ,י ת, מי נוב ו,א ח כ, ל הח כא י ב,ח ת,י נח ו,ח ו, כ,י ל, אי יךא כ,ח נם פא לםה לח עד יח וח
א ב,א לי א דח עו,תא ה ו,רח בא שכא חד ו,ר ו,מח ב, די ה וח שרם עד מח ן ב,ח ו,ה כח ת לח יוב או, רח נו,, הא ק,ח יתד וי

ילו,ת צי לו,ת אד לא ל כ,ח ם ת שכ ידוב חי ת יח וב י, ת חח מוב שכא ת ו,נח ת רו,חוב וב שכ פא ל נח א כ,
ה י,א שרי ה עד ירא צי יח ה  יאא רי ה, ב,ח ירא צי יח ה  יאא רי ילו,ת ב,ח צי י אד טה רא ח פ, ל  א כ, ל  ם שכ וח
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י,אה שרי ה, עד ירא פי ו,סח צו,ף  רח ח פ, ל  כא יא, ד,ח וא הד ת  י,וב תי אוב ע  ב,ח רח אח דו,  חד יח תח יי ה''וח
ה יאא רי ילו,ת ב,ח צי לו,ת אד לא כח ה ד,י ידא חי יח ה  י,א ה חח מא שכא ו,נח רו,חח  שכ  פם ם נם הה ם שכ

י,אה שרי ה עד ירא צי ים , יח לי א שכח חו,דא יי ע )ה''יחהבוא(ב,ח פח ם ט שכ ה שכ, ח פ, תח ם יי הם ר ב,א ם שכ אד
הו,א רו,ךח  ב,א ף  סוב ין  אה ר  ל, אוב כא ב,ח ה  כא רא ו,בח ע  פח ם שכ ךח  ה שכ א מ, יי ם  א שכ, ו,מי

ר רה ים לעוב יי או, רח יו,  הח י,י ם שכ נו,  תה מא שכח ני וח נו,  רו,חה נו,  ה שכ פח נח ךח  ה כ, זח ת לח לאמוב עוב הא
ם . ן''מ י נבעח יהי הוי הבוא ינו,יח לה ה עא נא נח וב ינו, כ, דה ה יא שרה עד ינו, ו,מח לה ינו, עא לבהה , אל

הו, נה נח וב ינו, כ, דה ה יא שרה עד ם  :ו,מח י נבעח יהי הוי הבוא היח נא נח וב ינו, כ, דה ה יא שרה עד ינו, ו,מח לה ינו, עא לבהה  אל

ינו, לה הו,, עא נה נח וב ינו, כ, דה ה יא שרה עד  :ו,מח

Il est recommandé de lire le passage de Zohar suivant, avant
de commencer la Hagada :

דצא וד יקד ם פד יי רח צח מי ת  יאח יצי די א  חא בא שכח ב,י ר  ה פ, סח לח א  ד,א ר  תח יהו,, ב,א אי ד,ח
ין מי לח עח לח א  חא בא שכח אי  הח ב,ח י  עה א ת, שכח אי לח שכ  נח ר  ב,ח ל  עח א  י,ו,בא וחהאכיי. חי

ם יי רח צח ת מי יאח יצי י ב,י עה א ת, שכח אי שכ ד,ח ר נח ל ב,ח א א כ, נא ימח קי ו,ר, אוב פ, הו,א סי הח ו,בח
א וא דח חם י ב,ח דה הו,א, חד י דח תה אא א דח מא לח עא א לח א ת, ינח כי שכח י ב,י דה חל מם יהו, לח ין אי מ,י זח
א א ל, ד כ, ידו, מי ה,. חה ארה מא י ב,ח דה חל מם יהו, לח אי אי הח י. ד,ח דה יךח הו,א חד רי א ב,ח שכא דח קד

ו,ר פ, הו,א סי הח א. ב,ח יא לח מח א ל פ, כא יךח הו,א לח רי א ב,ח שכא דח ישכ קד נ,י ח א כ, א ת, עח ה, שכח ב,ה
ן, דיילהה, ר לוב מח עו,: אא א ת, שכח א מי קא י ד,ח ילי א די חא בא שכח א די ו,רא פ, עו, סי מא ילו, ו,שכח זי

א נא קא פו,רח ב,ח אן  דא חד וח י  נח ן. ב,א רא ב,ח חח תח ו,מי ן  יא תח אא וח ין  שכי נ,ח ח כ, תח מי הו,  ל,ח ד כ, ין  דה כ,ח
ל אה רא שרח יי דח הו,  יח דח הד א. ב,ח וא דח חם אן ב,ח דא א חד קא א דח חא בא שכח א די ו,רא פ, ין סי עי מח שכא וח

ן יהוב ארה מא א דח נא קא פו,רח יךח הו,א. דח רי א ב,ח שכא דח קד אן להה, לח דא אוב ן וח יא תח ין אא דה כ,ח
ן בו,רא ין ו,גח ס,י ו,ן ני ינ, ל אי א ל כ, ית, עח אי א דח ישכא ד,י א קח א מ, ל עח עח אן להה,  דא אוב וח

א עא רח אח ב,ח ן, להה,  יהוב ארה מא א דח נא קא פו,רח א דח וא דח חם אן ב,ח דא חד ף. ד,ח סח וב ת, ין אי דה כ,ח
א א ל, עה א לח א ת, בו,רח א ו,גח ילא א. להה, חה ילא י חה בה הד א יח ו,רא פ, הו,א סי הח ל ב,ח אה רא שרח יי וח

ין, לחמאארהיהובן חי ב,ח שכח ד מח ח א כ, א ת, בו,רח ו,גח א  ילא חה ף להה,  סח וב ת, אי א דח א כ, לח מח כ,ח
אן להה, דא אוב וח ה,  ה ת, בו,רח ל, ג,ח עח ה,  רה קא יח ק  לח ת,ח סח אי וח ה,  ה מ, ק,ח ין מי לי חד דח הו,  ל,ח כד וח

חהו, דל, ה. כ, מח כ,ח א  ד,א ו,ר  פ, סי ב,ח י  עה א ת, שכח אי ו,לח א  חא ב,ח שכח לח ית  אי ךח  א כ, ין  גי ו,בח
ר מח ת,ח אי  .ד,ח
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On rince et remplit le  deuxième des quatre verres de vin,
et on le boira à la fin du récit. 

On découvre les Matsot et on commence le récit :

Certains ont l'habitude de dire ce qui suit à trois reprises, en
faisant tourner le plateau au dessus de l'assistance : 

ל   מון תש לאת מון תש יםאת די בא ינו, עד יי ין,  הא רי י חוב נה ם ב,ח י,וב .הח
אן א ם כ, י,וב ל, הח אה רא שרח יי א דח עא רח אח ה ב,ח אא ב,א ה הח נא א שכ לח

ין׃  רי י חוב נה ב,ח
 nous  étions  esclaves,  aujourd'hui,
nous  sommes  libres;  aujourd'hui,

nous sommes ici ;  l'an prochain, nous serons libres, à
Yéroushalaïm. »

« Hier

Et d'autres diront à trois reprises : 

 . ילוד הי בש ילודבדי הי בש םבדי יי רא צח מ,י אנו, מי צא  יא

« En toute hâte nous sommes sortis d'Égypte. »
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 le pain de
misère que

nos  pères  mangèrent  en
terre  d'Égypte1.  Que
celui qui a faim vienne et
mange ; que celui qui est

Voici א אהצ י 22הצ די א  יא נח עח א  מא חח לח
א עא רח אח ב,ח א  נא תא הא בח אח לו,  כא אד

ם יי רא צח מי ל. דח א י כ, יהתה ין  פי כח די
כו,ל יה ל, וח א י כ, יתה יה יךח  רי צח די

ח סח פח יי א. וח ת,א שכח א הא כא ,הא

1) Pourquoi  commençons-nous  la  Hagada  par  un  texte  en
araméen ? Plusieurs réponses...
a) Dans la Guémara Chabbat 12b, on nous relate une histoire dans
laquelle Rabbi Éléazar visita un malade et pria en araméen pour sa
guérison,  or  cela  entre  en contradiction avec l'enseignement de
Rabbi Yéhouda, qui préconise de ne pas prier en araméen, mais
uniquement  en  hébreu,  car  c'est  la  langue  que  les  anges
comprennent.
La Guémara de répondre que dans le cas du malade c'est différent,
car la Présence Divine est avec lui, comme il est dit :  « L'Éternel
l'assistera sur son lit de douleur. » 
De la même manière, nos Sages ont voulu commencer la Hagada
par un texte en araméen pour nous rappeler un commentaire du
Zohar (Chémot 40b) qui nous enseigne ceci : « Que D. vient Lui-
même écouter le récit de ses fils de la sortie d'Égypte », d'ici nous
apprenons que ce soir-là, plus que tous les autres soirs, Hakadoch
Baroukh Hou réside parmi nous et nous écoute très attentivement.
b) Sachant  que les  Anges ne comprennent  pas l'araméen,  nous
commençons donc la Hagada dans cette langue. 
Mais pourquoi ? Quel rapport y a-t-il avec les anges ?
Ce  soir,  des  anges  accusateurs  sont  là  contre  nous,  ils  sont
présents pour dire à Hachem : « Ah ! Mais ils sont tous beaux et
tous gentils ce soir tes enfants, et regarde celui-là avec son beau
costume et celle-là.... Mais tu sais, on ne les a pas beaucoup vus au
cours de l'année à la synagogue, et Chabbat ce n’est pas trop leur
truc...»  Bref,  en  d'autres  termes,  ils  comptent  bien  dénoncer  ce
soir-là, notre comportement qui est à revoir...
Mais quel rapport avec l'araméen ?
Du fait  qu’ils  ne  comprennent  pas cette  langue,  ce  soir-là  nous
allons commencer la Mitsva du récit de la sortie d'Égypte dans une
langue que seul Hachem comprend. 
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dans le besoin vienne et
célèbre  Pessa’h.  Cette
année nous sommes ici  ;
l'an  prochain  en  Terre
d'Israël.  Cette  année
nous  sommes  ici
esclaves ; l'an prochain en
Terre d'Israël, libres !

ה נא שכא א לח עא רח אח ב,ח ה  אא ב,א הח
ל אה רא שרח יי א. דח כא הא א  ת,א שכח הא

י דה בח ה, עח נא א שכ ה לח אא ב,א הח
י נה ב,ח ל  אה רא שרח יי דח א  עא רח אח ב,ח

ין רי . חוב

A partir de là, étant occupés à faire une Mitsva, plus personne ne
pourra  nous  accuser.  Lorsqu'une  personne  est  occupée  à  une
Mitsva, elle devient alors intouchable, elle est sous l'aile Divine. A
nous de profiter, ce soir de ce ''piston Divin'' pour se dire : Allez !
C'est ce soir ou jamais, une Mitsva, puis une autre et une autre,
comme nous l'enseigne Ben Azaï  :  « Cours  à  la poursuite d’une
simple  Mitsva… car  une Mitsva entraîne une Mitsva… le  salaire
d’une Mitsva est la Mitsva. » (Avot 4 ; 2)
c) Le Kolbo nous enseigne que l'araméen était la langue courante
de l'époque, et il était donc important que l'invitation à la soirée
(comme il est écrit : «  Que celui qui a faim vienne et mange ; que
celui qui est dans le besoin vienne » ) soit comprise par tous.

2) Selon le Ari Zal, on dira ההא

74

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


Afin de susciter la curiosité des enfants et même parfois des
plus grands, on écarte le plateau avec les Matsot3 :

ה המה המה נצ ה תד ש שםד ה נדי נצ ה תד ש שםד לאה נדי יח ח ל,  הח
ת. הילוב ל, ל הח א כ, ז,םה מי הח

 quoi cette nuit4 se
différencie-t-elle

de toutes les autres nuits 5?
En

ל כצ בדש ת לשם כצ בדש ת ין שם אה ת  הילוב ל, הח
נו, חח נח ילו,אד פי ין אד ילי ב,י טח מח  

ת חא אם ם  עח ח ה,  פ, לא יח ח ל, הח וח
ים מי עא י פח ה ת, ז,םה שכח .הח

 toutes les nuits,
nous  ne

trempons  même  pas  une
seule fois, cette nuit nous le
faisons deux fois !

Car

3) La  Guémara  (Pessa'him  115b)  demande  pourquoi  nous
levons le plateau,  et répond que c’est pour susciter la curiosité
des  enfants  et  les  faire  poser  des questions.  De cette  façon,  on
pourra leur répondre :  « Ce soir est particulier :  Hachem nous a
libérés d’Egypte et nous L'en remercions. »
Mais le Maharal de Prague demande : qu'il y a-t-il de si particulier
à lever le plateau et à répondre de la sorte ? Que signifie tout ce
scénario ? Il explique qu'en levant le plateau, nous expliquons que
nous ne pouvons pas commencer à manger avant  de remercier
Hachem et de raconter tous les prodiges qu'Il a faits pour nous.
On  retrouve  cette  idée  dans  la  Torah  lorsque  Eliézère,  fidèle
serviteur d'Avraham, est envoyé chercher une épouse pour Its'hak.
La Torah décrit dans un premier temps comment Eliézère implore
l’Éternel de faire réussir sa mission. Par la suite, tout se déroule
comme Eliézère le souhaitait.  Invité à partager un repas avec la
famille  de  Rivka,  Eliézère  ne  commence  pas  à  manger  avant
d'avoir  raconté  tout  son  parcours  dans  les  moindres  détails,
comme il est dit : י »  ת,י רח ב,ח ם ד,י ד אי ל עח ר לבא אבכח י,באמם כבל וח יו לםאל נא פא ם לח י,ו,שרח וח
ר ב,ה ר ד,ח י,באמם י וח רא בא On lui servit à manger, mais il dit : ‘Je ne mangerai/ד,ח
pas avant d’avoir parlé.’ Il lui répondit : ‘Parle’ » (Beréchit 24;33)
Dans cette paracha, on remarque que la Torah se répète,  ce qui
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ל כצ בדש ת לשם כצ בדש ת תשם הילוב ל, הח  
נו, חח נח ץ אובאד מה ין חא לי כח  אוב

ז,םה הח לאה  יח ח ל, הח וח ה.  צ,א מח
ה.  צ,א ו,לוב מח כ,

 toutes les nuits,
nous  mangeons

du  'Hamets  ou  de  la
Matsa6,  cette  nuit,
seulement de la Matsa !

Car

n'est pas habituel. Cela vient sûrement nous apprendre la conduite
extraordinaire d'Eliézère ; il ne faut rien prendre pour soi avant de
reconnaître et de remercier Celui qui est la source de tout.

4) En quoi cette nuit  est-elle  différente de toutes les autres
nuits  ?  Dans  le  célèbre  « Ma  nichtana »,  pourquoi  disons-nous
« halaïla hazé » et pas « halaïla hazot » car le mot laïla/nuit est du
genre féminin ?  Pourquoi  l'auteur  de la  Hagada  a-t-il  décidé de
l'accorder au masculin ?
La raison pour laquelle le mot  laïla/nuit est du genre féminin est
que  tout  au  long  de  l'année,  on  ne  pratique  pas  beaucoup  de
Mitsvot  la  nuit.  Comme  nous  le  savons,  un  grand  nombre  de
Mitsvot importantes ne sont pas accomplies la nuit telles que talit,
les téphilines, le chofar, le loulav, le hallel... Dans cet aspect, la nuit
ressemble  à  la  femme  qui,  elle  aussi,  est  dispensée  d’un  grand
nombre de Mitsvot. Le jour, à l’image de l'homme, est « astreint » à
un grand nombre de Mitsvot.
La  nuit  du  sédère  est  du  genre  masculin  car  elle  est  riche  en
Mitsvot. Le Gaon de Vilna en dénombre 64 !
On comprend mieux maintenant la construction grammaticale de
la célèbre question :  « ma nichtana halaïla hazé mikol haleïlot »,
« en quoi cette nuit (au masculin) est-elle différente  de toutes les
autres nuits (au féminin) ? »
Cette soirée du sédère est tout à fait particulière. C'est une nuit
puissante,  comme il est  dit : ץ »  רם אם ם מה יאא צי וב הו ה׳ לח ו ים הו,א לח רי ד מ, להיל שכי
רבתאום דבו ל לח אה רא שרח י יי נה ל ב,ח כא ים לח רי ד מ, ה׳ שכי ו ז,םה לח ה הח לא יח ח ל, ו,א הח ם הו יי רא צח Ce fut une/מי
nuit de veille pour D.ieu [qui préparait] à les faire sortir d’Egypte.
Cette nuit demeure une nuit de veille pour D.ieu pour toutes les
générations. » (Chémot 12;42).

5) L'une des Halakha (loi juive) de ce soir est de nous poser des
questions. C'est pour cela que le passage « Ma Nichtana » est une
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ל כצ בדש ת לשם כצ בדש ת תשם הילוב ל, הח  
נו, חח נח ראד אא שכח ין  לי כח אוב  

ז,םה הח לאה  יח ח ל, הח וח ת.  קוב רא יח
ר.  רוב מא

 toutes les nuits,
nous  mangeons

n'importe  quelle  sorte  de
légumes,  cette  nuit,  du
Maror !

Car

suite de quatre questions qui vont nous inciter à mettre en avant
les particularités de cette soirée.
Sachant  que  d'après  le  Sfat  Emet,  ces  quatre  questions
représentent les quatre fils.  En effet, chacun de ces fils va mettre
en avant l’une des particularités de cette soirée en répondant à la
question : en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ?
- Le sage demande : « Pourquoi toutes les nuits nous mangeons du
‘hamets ou de la Matsa et ce soir que de la Matsa ? » Sachant, étant
sage, qu'il sait que la Matsa de ce soir est ordonnée par la Torah.
Mais il vient demander les détails sur les témoignages, les lois et
les  préceptes.  Ici  on voit  que  le  ‘hakham connaît  certaines  lois
mais qu’il veut approfondir ses connaissances.
-  Le méchant lui, pose la question des herbes amères. Lui qui ne
vit  qu'en  assouvissant  ses  passions  et  aime  les  douceurs,  ne
comprend pas ce goût amer pour une vieille histoire. Alors que de
nos jours tout cela est fini et lointain, et qu'il faut vivre dans le
modernisme.
-  Celui  qui  ne  sait  pas  questionner va  s'intéresser  au  fait  de
tremper les aliments dans des liquides. C'est d'ailleurs pour cela
que les Sages ont institué cette loi. N'ayant pas du tout l'habitude
de tremper ces aliments les autres soirs, ça l’amènera à se poser
au moins une question.
-  Le simple,  étant privé de toute subtilité intellectuelle, ne voit
que la  partie  extérieure des évènements  et  se demandera donc
pourquoi nous devons rester accoudés.

6) « Car toutes les nuits, nous mangeons du 'Hamets et de la
matsa, mais cette nuit, seulement de la matsa ! » Que signifie
cette question ? Mangeons-nous de la matsa tous les autres soirs
de l'année ?! En fait, à l'époque du Beth-Hamikdach, lorsque l'on
apportait un korbane toda/sacrifice de remerciement, il fallait le
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ל כצ בדש ת לשם כצ בדש ת ת  שם ילוב ה ל, נו,הח חח נח אד
ין ב,ה ין  תי וב שכ וח ין  לי כח אוב
ין. ב,י סד מח ין  ו,בה ין  בי שכח יוב
נו, א ל, ד כ, ז,םה  הח לאה  יח ח ל, הח וח

ין.  ב,י סד מח

 toutes  les
nuits,  nous

mangeons  assis  ou
accoudés,  cette  nuit,  nous
sommes tous accoudés !

 Car

On remet le plateau à sa place, on découvre un peu la Matsa.

 étions
esclaves

du Pharaon en Égypte,
et l'Éternel, notre D.ieu,
nous  a  fait  sortir  de  là
d'une main forte  et d'un
bras étendu. Si le Saint,
Béni  soit-Il  n'avait  pas
sorti  nos  pères
d'Égypte,  alors  nous,
nos  enfants  et  nos
petits-enfants  serions
restés  asservis  au
Pharaon en Égypte7. Et

Nous ים די בצ יםעב די בצ עבה עב רח פח לח ינו,  יי הא
ם יי רא צח מי נו,, ב,ח יאה צי י,וב ה וח הבוא יח

ה קא זא חד ד  יא ב,ח ם  א שכ, מי ינו,  לבהה אל
ה טו,יא נח עח  רוב זח ו,. ו,בי ל, אי לבא וח

רו,ךח הו,א שכ ב,א דוב ק,א יא הח צי הוב
ם יי רא צח מ,י מי ינו,  תה בוב אד ת  ,אם

ן יי דח י עד נה ו,בח ינו,  נה ו,בא נו,  אא
ינו, יי הא ים  די ב,א עח ד שכ מח ינו,  נה בא

ם יי רא צח מי ב,ח עבה  רח פח ילו,. לח פי אד וח
ים מי כא חד נו,  לא ד נו,, כ, לא ד כ,

ים ני בוב נו,, נח לא ד ת כ, ים אם עי דח יוב
ה רא וב ת, ה, הח וא צח ינו, מי לה עא

manger avec quarante pains (10 pains ‘hamets et 30 matsot).  Il
était  donc  possible  pendant  l'année  de  manger  de  manière
obligatoire 'hamets et matsa.  Mais ce soir où nous mangeons le
korbane Pessa'h, qui est lui aussi un korbane toda, pourquoi ne le
mange-t-on  qu'avec  de  la  matsa ?  Telle  est  l'intention  de  cette
question.
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même  si  nous  sommes
tous  sages,  tous
intelligents,  tous
connaissant  la  Torah,
nous avons le devoir (La 

ם יי רח צח מי ת  יאח יצי ב,י ר  ה פ, סח .לח
ל כא ר וח ה פ, סח לח ה  ב,ם רח מח הח

זםה י  רה הד ם  יי רח צח מי ת  יאח יצי ב,י
ח ב,א ד שכ .מח

Mitsva) de raconter  la Sortie d'Égypte ; et quiconque
s’étend sur le récit de la Sortie d'Égypte  est digne de
louanges.

7) « Si le Saint béni soit-Il n'avait pas fait sortir nos ancêtres
d'Égypte,  nous  serions,  nous,  nos  fils  et  les  fils  de  nos  fils
asservis à Pharaon. »
Les  Sages  disent  :  « Plus  on  s'étend  sur  le  récit  de  la  sortie
d'Égypte, plus on est digne de louanges.»
En effet, ici les Sages veulent mettre en avant l'importance de cette
délivrance.  Puisque  celui  qui  fait  durer  ce  récit  a  bien  compris
l'impact  de  ce  passage  de  l'histoire :  les  Hébreux  ont  non
seulement  été  délivrés  de  leur  servitude  physique  mais  aussi
spirituelle pour devenir un peuple saint et être apte à recevoir la
Torah au mont Sinaï.
Lorsque les passagers d'un bateau échappent à une tempête, les
plus  riches  récitent  de  longues  prières  de  remerciement.
Évidemment que la vie est précieuse pour une personne riche ou
pauvre.  Mais  un  riche,  s’il  perd  la  vie,  perd  du  même  coup  la
fortune pour laquelle il a tellement travaillé. 
De  la  même  façon,  Hachem nous  a  sauvés  de  l'esclavage,  de  la
mort,  Il  nous a fait  sortir d'Égypte avec tout l'or des  égyptiens.
Nous devons nous rappeler ce moment, en saisir l'importance et
remercier Hakadoch Baroukh Hou en nous étendant sur le récit de
la sortie d'Égypte qui nous montre la grandeur de Hachem et les
bienfaits qu'Il nous a prodigués, ce qu'Il continue de faire encore
aujourd’hui.
Ce soir, par l'accomplissement d'actes en souvenir de l'esclavage et
d'autres  en signe de liberté,  nous renforçons notre  foi  et  notre
confiance en notre Créateur.
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 arriva  que  Rabbi
Eli'ézer,  Rabbi

Yéochoua, Rabbi El'azar
ben Azaria, Rabbi Akiva
et Rabbi  Tarfone furent
accoudés (durant  un
Sédère) à Bneï Brak8. Ils
discutèrent  de  la  Sortie
d'Égypte  toute  la  nuit,
jusqu'à ce que leurs élèves
vinrent  et  leur  dirent  :  «
Nos Maîtres, le temps est
venu de réciter  le Chéma
du matin ! ».

Il ה ת שה עב המה ת שה עב זםר מה יעם לי אל י  ב,י רי ב,ח
זאר עא לח י אם ב,י רי וח עח  שד הוב י יח ב,י רי וח
א יבא קי עד י  ב,י רי וח ה  יא רח זח עד ן  ב,ם
ין ב,י סד מח יו,  הא ן שם פוב רח י טח ב,י רי וח

ק רח י בח נה בח יו,, ב,י הא ים וח רי ח פ, סח מח
תוב ל אוב א ם כ, יי רח צח ת מי יאח יצי ב,י
או, ב,א ם שכ ד  עח לאה  יח ח ל, הח
ם הם לא רו,  מח אא וח ם  יהם ידה מי לח :תח

ינו, תה וב ב, יעח, רח ג,י ן הי מח זח
ל ם שכ ע  מח שכח ת  יאח רי קח

ית רי חד .שכח

8) Au  cours  d'un  Séder  à  Bnei  Brak,  Rabbi  Eli'ézer,  Rabbi
Yéochoua,  Rabbi  El'azar  ben  Azaria,  Rabbi  Akiva  et  Rabbi
Tarfone étaient accoudés.
Ces cinq Sages, cités par la Hagada, étaient non seulement issus de
milieux différents, mais provenaient aussi de tribus différentes, ce
qui est une source d’enseignement. 
En  effet,  Rabbi  Eli'ézer  et  Rabbi  Yéochoua  étaient  des  Léviim,
Rabbi El'azar ben Azaria et Rabbi Tarfone étaient des Cohanim et
enfin Rabbi Akiva lui, était fils de convertis. 
Or ces deux Tribus (Lévy et Cohen) ainsi que Rabbi Akiva dont les
parents  étaient  convertis,  n'avaient  donc  pas  été  soumis  à
l'esclavage en Égypte.
On apprend de  là,  que même ces  personnes qui  n'ont  pas  subi
l'esclavage  et  les  souffrances  du  peuple,  ont  parlé  de  la  sortie
d'Égypte jusqu'au petit matin, à en oublier l'heure du Chéma. 
Alors a fortiori, nous, qui avons vécu l'esclavage et sommes sortis
d'Égypte « Hommes libres »,  nous,  nos fils et petits-fils,  avons le
devoir de nous efforcer de parler de la sortie d'Égypte avec cœur
et joie.

80

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


 El'azar
ben

Azaria  dit  :  «  Je  suis
comme  un  homme  de
soixante-dix  ans9,  et  je
n'ai pas eu le mérite (de
démontrer) que la Sortie
d'Égypte  doit  être
évoquée  la  nuit  jusqu'à
ce  que  Ben  Zoma
l'explique10,  comme  il  est

Rabbi ר מה ראצ מה ן אצ ב,ם זאר  עא לח אם י  ב,י רי
ה יא רח זח : עד י  רה ן הד בם כח י  ני אד

ה נא א ים שכ עי בח לבא, שכי י וח יתי כי זא
ם יי רח צח מי ת  יאח צי יח ר  מה אא ה ת, ם שכ
ן ב,ם ה  שכא רא ד,ח ם שכ ד  עח ת  הילוב ל, ב,ח

א מא ר: זוב מח אל נ,ם ם ן, שכ עח מח לח
ךא אתח צה ם  יוב ת  אם בר  כ, זח ת,י

ץ  רם אם ימה מה יח ל  א כ, ם  יי רח צח מי
י מה יח  . יךא י,ם יךא חח י,ם ים., חח מי יא הח

9) « Je suis comme un homme de soixante-dix ans ».
-  Dans  la  Guémara  Berakhot  28a,  Rabbi  El'azar  ben  Azaria  fut
choisi pour remplacer le Nassi Rabane Gamliel, alors qu'il n'avait
que 18 ans.  A cause de son jeune âge, il ne se sentit pas prêt à
accéder à ce poste. Un miracle se produisit dans la nuit, 18 rangées
de poils blanchirent dans sa barbe pendant la nuit et lui donnèrent
l'apparence d'un homme sage puisque plus âgé.
-  Le  Rambam  dans  son  commentaire  sur  la  Michna  Berakhot,
n'explique pas ce phénomène comme un miracle.  En effet, il écrit
de  Rabbi  El'azar  ben  Azaria  qu'il  était  tellement  investi  dans
l'étude, au cours de sa jeunesse,  au point d'étudier jour et nuit,
qu’il fut marqué à 18 ans comme un homme de 70 ans. Sa barbe
blanche reflétait sa sagesse intérieure sur sa jeune apparence.
- Selon le Ari Zal, Rabbi El'azar ben Azaria était la réincarnation de
Shmouël, mort prématurément à 52 ans. Car si l'on additionne 52
et 18, on retrouve les 70 ans que Rabbi El'azar a évoqué dans sa
phrase : « Je suis comme un homme de soixante-dix ans ».

10) « jusqu'à ce que Ben Zoma l'explique ...»
L'explication  de  Ben  Zoma  est  ainsi,  dans  la  Torah il  est  écrit :
«  Afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte tous les
jours de ta vie » Devarim 16;3.
Si la Torah, avait uniquement mentionné « les jours de ta vie », on
aurait pu penser que le devoir de se souvenir ne doit s'effectuer
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dit  :  «  Afin  que  tu  te
souviennes du jour où tu
es  sorti  d'Égypte  tous
les jours de ta vie » ; « les
jours de ta vie » ce sont
les jours, « tous les jours

ל א יךא כ, י,ם חח י  מה ת, יח הילוב ל, .הח
ים מי כא חד ים וח רי מח י  :אוב מה יח

יךא י,ם ם, חח לא עוב ז,םה הא ל, הח א י כ, מה יח
יךא י,ם יא, חח בי הא ת לח ימוב לי

יחח שכי מא . הח

de ta  vie»  ce  sont  les  nuits  !  ».  Et les  autres  Sages
disent : « les jours de ta vie » signifie ce monde-ci ; « tous
les jours de ta vie» pour inclure les temps Messianiques. 

 est
l'Omniprés

ent, béni soit-Il ! Béni est
Celui  qui  donna  la
Torah  à  Son  peuple
Israël,  béni  soit-Il.  La
Torah  parle  de  quatre
enfants  :  l’un  est  sage,
l’un est méchant, l’un est
simple et l’un ne sait pas
interroger11. 

Béni ךש רוד צ ךשבד רוד צ ם בד קוב א מ, רו,ךח, הח  ב,א
רו,ךח. הו,א  ן  ב,א תח נ,א ם ה שכ רא וב ת,

ל אה רא שרח וב יי מ, עח רו,ךח, לח .הו,א ב,א
ד גם נם ים כ,ח ני בא ה  עא ב,א רח אח

ה רא וב ה ת, רא ב,ח ד . ד,י חא ם אם כא ,חא
ד חא אם ע וח שכא ד, רא חא אם ם וח ,ת,א
ד חא אם ל וח אוב שכח עח לי דה ינוב יוב אה ם .שכ

que le jour. Mais puisque la Torah, rajoute « tous les jours de ta
vie», cela vient inclure la nuit. De ce fait nous apprenons que nous
avons l'obligation de mentionner la sorti d'Égypte de nuit comme
de jour.

11) Cela vient nous rappeler, à chacun d'entre nous qui sommes
là ce soir autour de la table, que dans toute situation où nous nous
trouvons, nous sommes toujours appelés par Hakadoch Baroukh
Hou, SES enfants,  que l'on soit le sage, le méchant,  le simple ou
celui  qui  ne  sait  questionner.  Pourquoi  donc  s'éloigner d'un  tel
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 sage,  que  dit-
il ?12« Quels sont

les  témoignages,  les
statuts  et  les  lois  que
l'Éternel,  notre  D.ieu,
vous  a  ordonnés  ?»  Et

Le ם כצ םחצ כצ ר חצ מה אוב הו,א  ה  ,מא
ה ים מח ק,י חד הח וח ת  דוב עה הא

ה ו,א צי ר  ם שכ אד ים  טי א פ, שכח מי הח וח
ה הבוא ם יח כם תח אם ינו,  לבהה אל  ,
ף אח ה  וח ת,א ראח מוב לובאל  

Papa  ?  La  Torah est  destinée à  tous,  peu importe  notre  niveau
intellectuel ou notre proximité à la religion, Hachem, comme un
père aimant, ouvre ses bras à chacun de nous.

12) Contrairement au Racha qui  dit  :  «  Qu'est-ce que ce  culte
pour vous ? », le sage lui, atteste de son attachement à la Torah en
intégrant  dans  sa  question  « Notre  D.  ».  Et  même  si  les
commandements de la Torah sont des décrets Divins, il est permis
d'en chercher les raisons profondes.
Comme dit le ‘Hida, il faut connaître le sens des Mitsvot pour ne
pas les accomplir machinalement. Cependant, il est préférable de
les  approfondir  après  les  avoir  accomplies.  Car  il  faut  se
comporter,  comme  nos  pères  au  Mont  Sinaï,  en  disant :  « nous
ferons  et  nous  entendrons »,  ce  qui  signifie :  « donne-nous  les
Mitsvot, ensuite nous essayerons de les comprendre. »
Prenons  par  exemple  les  halakhot  de  Chabbat,  nombreuses  et
parfois difficiles à comprendre : mouktsé, trier, porter... comment
expliquer qu’allumer un interrupteur se rapporte à l'interdiction
d'allumer un feu ou de construire ? Il ne faut pas comprendre mais
agir, et c'est dans l'action que nous comprendrons. Car c'est dans
l'action que l'on puise cette force de compréhension.
Le Yalkout ha-Guerchoni nous explique que dans la prière, nous
disons : «  Eïne K-Eloenou... » : Nul n'est comme notre D., nul n'est
comme  notre  Maître.  Nous  continuons  ensuite  par  « Mi  K-
Eloenou... » : Qui est comme notre D., qui est notre Maître... Ce qui
signifie qu'il  faut d'abord se convaincre de Eïne K-Eloenou pour
comprendre le Mi K-Eloenou. Nous retrouvons ce principe dans la
façon  de  poser  les  Téfilines,  nous  commençons  par  le  bras,
symbole de l'action, ensuite seulement nous le plaçons sur la tête,
symbole  de  la  pensée.  Nous  agissons  pour  faire  la  volonté  du
Créateur,  comme Il  nous l’a  ordonné,  puis tout s’éclaire...  il  faut
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toi,  tu  lui  diras
(enseigneras)  les  lois  de
Pessa’h : « on ne sert pas
d'Afikomène  après  le
sacrifice de Pessa’h ». 

ח סח ם פ, הח ת  כוב לח הי ין: כ,ח אה
ח סח ם פ, הח ר  חח אח ין  ירי טי פח מח

ן מם יקוב פי . אד

suivre le Guide afin de découvrir la Lumière !
Il est écrit dans la Michna, Pirkeï Avot (3 ; 9) : « Quiconque a plus
d'actes que de sagesse, sa sagesse se maintient. Mais quiconque a
plus de sagesse que d'actes, sa sagesse ne se maintient pas.» 
Dans  le  même  Traité  (3 ;  17),  Rabbi  Eléazar  ben  Azaria  dit  :
« Quiconque a plus de sagesse que d'actes, à quoi ressemble-t-il ?
À un arbre dont les branches sont nombreuses et les racines peu
nombreuses.  Vient  un  vent  et  il  le  déracine  d'un  coup. »  En
revanche  « Quiconque  a  plus  d'actes  que  de  sagesse,  à  quoi
ressemble-t-il ? À un arbre dont les branches sont peu fournies et
les  racines  nombreuses.  Que  tous  les  vents  viennent  souffler
contre lui, il ne bougera pas de sa base. »
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  méchant,  que  dit-
il ?13      «Qu'est-ce

que ce culte pour vous ? » Il dit
« pour vous », mais pas pour lui
!  En  s'excluant  ainsi  de  la
communauté,  il  a  renié ce qui
est  fondamental  (l'existence
d'Hachem). Aussi, toi, agace-
lui les dents et dis-lui : « C'est
pour ceci  que l'Éternel a agi
pour  moi  quand  je  suis  sorti
d'Égypte.», «Pour moi », mais
pas pour lui ! S'il avait été là, il
n'aurait pas été libéré ! 

Le ע צ שם ערצ צ שם ה רצ ר מא מה אוב ,הו,א 
ה ם מא כם לא ז,באת  ה הח בבדא עד ,הא
ם כם לבא, לא י. לוב וח פי ו,לח

ן מי מוב  צח עח ת)  (אם יא  צי הוב ם שכ
ר  ק,א עי ב,א ר  פח א כ, ל  לא כ,ח ף. הח אח וח

יו נ,א שי ת  אם ה  הה קח הח ה  א ת, אח
לוב מבר  אל בו,ר: ום עד זםה ב,ח

ה  שרא העא הבוא ייח אתי צה ב,ח י  לי  
ם יי רא צח מ,י י. מי לבא, לי .לוב וח

ו, יל, אי ם וח ה שכא יא ה לבא, הא יא הא
ל אא גח . ני

13) « Le méchant que dit-il ? Quel est ce culte pour vous ? »
Ce fils pense que les commandements n'ont plus aucun sens de
nos jours, et qu'il est donc inutile d'accomplir les Mitsvot, car tout
ceci n'est que de la préhistoire. Il ne se sent pas du tout concerné
pas le récit.
Comme  le  souligne  l'auteur  de  la  Hagada,  le  Racha  emploie  le
terme : « Quel est ce culte pour vous ? » pour vous ! Pas pour lui...
Il s'exclut de la communauté. La Hagada lui répond... On devra lui
agacer les dents, le casser pour ainsi dire, pour qu’il revienne vers
nous.  D'ailleurs,  « Racha »  (méchant)  a  pour  Guématria  (valeur
numérique)  570,  tandis  que  « Chinav »  (ses  dents)  a  pour
Guématria 366.  Or lorsque l'on soustrait 570 à 366 on obtient 204
qui est la valeur numérique de Tsadik.
On insistera sur le fait que les Bneï Israël ont été délivrés par le
mérite de ceux qui pratiquaient Torah et Mitsvot, mais que si lui, le
Racha, avait été là-bas on ne l'aurait pas délivré et il serait mort
durant  la  plaie  des  ténèbres  avec  tous  les  hérétiques  de  son
espèce.

85

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


  simple, que dit-il
?         «Qu'est

ceci  ?14 »  Aussi  tu  lui
diras  :  «  D'une  main
forte  l’Éternel  nous  a
sortis  d'Égypte,  de  la
maison des esclaves » 

Le ם צ םתד צ ר תד מה ה הו,א אוב ה ,מא מח
א, ז,באת ת, רח מח אא יו וח לא :אה

חבזםק נו,  ב,ח יאא צי הוב ד  היא הבוא יח
ם יי רא צח מ,י ית מי ב,ה ים מי די בא .עד

 celui  qui  ne  sait
pas  interroger15,

c'est à toi de lui ouvrir16 (le
dialogue ;  l'esprit),  comme  il
est dit : « Tu raconteras à
ton fils cej our-là, c'est pour
ceci  que  l'Éternel  a  agi
pour moi quand je suis sorti
d'Égypte.»  

Et ינון אם ת שם ינוןוש אם ת שם ל וש אוב שכח לי עח  דה ,יוב
ת,ח לוב אח ח  תח ח ר, פ, מח אל נ,ם ם :שכ

א  ת, דח ג,ח הי הו,א וח ם הח יוב ךא ב,ח נח בי לח
בו,ר, להאמבר עד ה ב,ח שרא עא זםה 
ה הבוא םיח יי רא צח מ,י י מי אתי צה י ב,ח . לי

14) Le simple n'est ni comme le sage, ni comme le méchant , ces
questions  sont  fades  et  sans  aucune  profondeur,  comme  il  dit
« Qu'est ceci ? ». 
Il ne se questionne pas et ne voit pas l'intérêt de questionner. Il ne
voit pas plus loin que le bout de son nez, il se laisse aller. 
La  Hagada  pour  le  « réveiller »,  lui  répond :  «  L’Éternel  nous  a
sortis d'Égypte, de la maison des esclaves, d'une main forte. » et
oui d'une main forte et pas molle... le mot « forte » est là pour le
secouer, pour le faire sursauter et l'intéresser.

15) Le pire des quatre fils ? 
Si l'on interrogeait le public pour savoir quel est le pire des quatre
fils, la majorité répondrait que c’est le Racha, le méchant. Mais la

86

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


 pourrait
penser  que (la

soirée  du  Sédère)  doit
avoir  lieu  dès  le  premier
du  mois  (de  Nissan).
Aussi  la  Torah  dit  :

On ל כון ליצ כון שכ יצ חבדם רבאשכ  ,מה
מו,ד לח ח הו,א ת, ם הח יוב ר ב,ח מח ,לוב

י ל אי כוב יא הו,א  הח ם  יוב ב,ח
ם ד יוב עוב ב,ח מו,ד, מי לח ח ר ת, מח לוב
זםה בו,ר  עד בו,ר , ב,ח עד זםה ב,ח

réalité est toute autre. Le pire des quatre fils n'est autre que celui
qui ne sait pas questionner. Il ne s'agit pas d’un fils naïf ou timide
tel qu'il est dessiné dans les jolies Hagadot.
Tout  d'abord,  lorsque  l'on  parle  des  quatre  fils,  c'est  une
métaphore pour représenter notre relation avec notre Père qui est
au ciel, comme il est écrit : « ה׳ ם לח ם ת, ים אח ני Vous êtes des fils pour/ב,א
D.ieu ». 
Les  quatre  fils  mentionnés  lors  de  la  soirée  du  Sédère
représentent  quatre  comportements  symboliques  dans  notre
service divin. L'auteur les a classés en ordre décroissant : le sage,
le méchant, le simple et enfin celui qui ne sait pas questionner.
Mais qu'a-t-il bien fait, celui qui ne sait pas poser de questions ?
Pourquoi  mérite-t-il  la  dernière  place  au  classement ?  C'est
justement parce qu'il n'a rien fait ! C'est parce qu'il ne se pose pas
de questions. Pour lui, la vie est un long fleuve tranquille. Aucune
nouveauté,  surtout  ne  rien  changer,  et  évidemment,  jamais  de
remise en question. Une telle idéologie, un tel comportement, sont
la clef du déclin.
Pour  avancer  dans  la  vie,  une  remise  en  question  s'impose  à
chaque moment. Mais pour l’orgueilleux, cela est trop dur, cela le
déséquilibre. Aussi, mieux vaut ne pas penser, on préfère rester tel
qu’on  est.  Pourtant,  tout  le  monde  sait  que  pour  avancer,  ce
déséquilibre est nécessaire. En effet, la marche ne fonctionne que
par le déséquilibre : lorsque je lève un pied, mon corps ne tient
que  sur  l'autre,  il  est  donc  déséquilibré.  Mais  ce  mouvement
continu me permettra d'avancer.
Voilà  ce  qu'on reproche  à  celui  qui  ne  sait  pas  questionner,  ou
plutôt celui qui ne veut pas questionner ! Savez-vous quelle est la
pire insulte qu'une personne peut nous adresser ? C'est nous dire,
alors qu’elle ne nous a pas vu depuis un certain temps : « Oh ! Tu
n'as pas changé, Moché ! Tu es resté le même, identique ! » 
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« En ce jour-là. ». Mais «
en  ce  jour-là  »  pourrait
vouloir dire,  quand il  fait
encore  jour  ;  aussi,  la  

ה לבא עא שכא ב,ח לאא  אם י  ת,י רח מח אא
ים חי נ,א מד ר  רוב ו,מא ה  צא מח ם שכ

יךא נם פא .לח

Torah dit  :  «  C'est  pour ceci17 »  que tu  dois  le  faire
seulement  lorsque  [ceci,  c'est-à-dire]  la  Matsa  et  le
Maror, sont placés devant toi. 

16) L'éducation par l'exemple
Le Rav Chlomo Levinstein Chlita  raconte  :  Un  Juif  vient  rendre
visite à l'Admour de Kotzk pour demander une Berakha afin que
son  fils  étudie  la  Torah.  L'Admour  lui  répondit  que  si  lui,
aujourd'hui, demandait une Berakha pour que son fils étudie, il est
évident qu'un jour son fils en ferait autant pour le sien, car lui non
plus n'étudiera pas.
Si son fils le voit étudier alors lui aussi aura envie d'étudier, mais
s'il le voit juste demander une Berakha, et qu'en dehors de cela,
lorsqu'il rentre du travail il le voit se précipiter sur son journal et
se reposer dans un fauteuil, il en fera de même...
L'éducation se  fait  par l'exemple,  si  l’enfant  voit  et  ressent  que
nous donnons une signification spéciale à l'évènement du Sédère,
si l’on parvient à éveiller en lui une curiosité, alors nous aurons
atteint le but de la soirée.
Celui qui ne sait pas questionner c'est notre enfant, qui est à table
et ne comprend pas trop la différence entre cette fête et une autre,
ou entre ce soir et un soir de Chabbat. 
A nous de lui montrer que nous ne suivons pas nos habitudes, afin
de le conduire à nous poser la question : « En quoi cette soirée est-
elle différente des autres ? »
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 l'origine18,  nos
ancêtres

pratiquaient  un  culte
idolâtre19;  et maintenant,
l'Omniprésent  nous  a
approchés  de  Son

 À ה צ לד חי תדש המי צ לד חי תדש ה מי דא בוב עד י  דה בח עוב
ינו, תה בוב אד יו,  הא ה  רא ,זא

יו א שכ כח עח ם וח קוב א מ, הח נו,  בא רח קה
תוב בבדא עד ר, לח מח אל נ,ם ם ר: שכ יבאמם וח

ם עא ל הא א ל כ, אם עח  שד הוב בה, יח כ,

17) Aboudaram souligne que le terme « ceci / זתה » a pour valeur
numérique 12, comme le nombre des Mitsvot à accomplir durant
cette soirée : les 4 verres, 'Harosset, Karpass, Netilat Yadaïm x2,
Motsi, Matsa, Maror et Kore'h.
18) La Guémara dans le Traité Pessa’him 116 a, nous enseigne
qu'il faut commencer la Hagada par la honte et finir par la louange.
Il  y  a  tout  de même une Makhlokéte  (divergence)  entre  Rav et
Chemouël  sur  la  définition  de  la  honte  :  provient-elle  de  nos
origines idolâtres avec Téra’h, ce qui est l’opinion de Rav, ou de
l'esclavage en Égypte comme le pense Chemouël ?
La Halakha va selon Chemouël, car nous commençons la Hagada
par : « Nous étions des esclaves »,  mais aussi selon Rav, puisque
nous  disons  aussi  dès  le  début :  « A  l'origine  nos  ancêtres
pratiquaient un culte idolâtre... »

19) « A l'origine nos ancêtres étaient des idolâtres... »
On raconte l'histoire d'un Rav qui était très apprécié par tous les
Juifs, tous, même les moins pratiquants, voire même les renégats.
Ce Rav avait certes des décisions un peu plus permissives que ses
collègues, et donc le peuple prenait cela pour une modernisation
du Judaïsme (que D. nous en préserve !).
Un jour ce Rav voyageait en train, et une petite bande de renégats
se trouva dans le même train, ils décidèrent de le rencontrer, ils en
avaient tant entendu parler !
Ils  parcoururent  donc  les  wagons  afin  de  le  retrouver,  ils
parvinrent dans le dernier,  et virent là-bas un petit bonhomme,
avec une barbe, des papillotes, un chapeau et un long manteau...
Nos jeunes amis le questionnèrent pour savoir s'il s’agissait bien
du Rav en question. A leur grande surprise c'était lui. 
Ils l'interrogèrent : « Nous savons que vous faites partie de l'élite
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Service, comme il est dit :
« Yéochoua dit à tout le
peuple  :  « Ainsi  a  parlé
l'Éternel,  le  D.ieu
d'Israël  :  « Vos ancêtres
habitaient jadis de l'autre
côté du fleuve,  Téra'h,  

ר  מח האא הבוא ליח אה רא שרח י יי לבהה  : אל
ר בם עה בו, ב,ח שכח יא ר  הא נ,א הח

לאם עוב מה ם  יכם תה בוב ח, אד רח ם ת,
ר חוב י נא בי אד ם וח הא רא בח י אח בי ,אד

דו, בח עח י,ח ים  וח לבהי יםאל רי חה .אד

 le père d'Avraham et le père de Na'hor, et ils servaient
d'autres dieux » » » 

intellectuelle, et nous pensions que vous étiez des nôtres, de notre
génération,  c'est-à-dire  habillé  comme  nous...  mais  là  nous
constatons que vous ressemblez plus à nos ancêtres, habillé de la
sorte. »
Le  Rav  leur  répondit  gentiment  que  si  lui  ressemblait  à  leurs
ancêtres,  alors  eux  étaient  semblables  aux  hommes
préhistoriques, car il est écrit dans la Hagada : « A l’origine nos
ancêtres pratiquaient un culte idolâtre ! » 
Le  fait  d'être  habillé  comme  les  autres  peuples,  c'est  leur
ressembler, sous-entendu, c’est appartenir à un peuple d'idolâtres,
comme l'étaient nos ancêtres. 
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 J'ai  pris  votre
père,  Avraham,

d'au-delà du fleuve, et Je l'ai
conduit sur toute la terre de
Canaan.  J'ai  multiplié  sa
descendance  et  je  lui  ai
donné Yts’hak, et, à Yts’hak,
J'ai donné Yaakov et Essav.
À  Essav, J'ai donné le mont
Séir  pour  en  hériter,  et
Yaakov  et  ses  fils
descendirent en Égypte20. » 

« Et ח קח אק חוא קח אק ת וא ם את יכת בי ת אב את
ם הם רם בר ר אב בת עב ר מב הם נהם הב

ץ רת את ל  כם בהר תו   או  לבךר  או  ום
ן עב נם ה, כהר בהת רר אב עו  ום רר ת זב את

ק חם צר יי ת  את לו   ן  ב תה את ,ום
ן ב תה את ק ב ום עב ת יב ק את חם צר יי לר

ו שום ת עב את ן. ור ב תה את ו  ום שום עב לר
ר ת הב יר  את עי ב ת שוה ת שת רת לם

ק ב, א תו  עב יב דוה ור רר יו ים נם והבם
ם יי רם צר . מי

20) Pourquoi sont-ils descendus en Égypte et pas ailleurs ? 
A cette question, nous pouvons trouver plusieurs réponses : 
• Avant de descendre en Égypte, ils vivaient en Canaan. Là-bas le
risque d'assimilation était important. Hachem a donc préféré les
faire descendre en Égypte, un pays dans lequel les égyptiens eux-
mêmes repoussaient les « Juifs ». 

• L'Égypte était  alors  la  plus  grande puissance.  Une intelligence
foudroyante,  des  magiciens  experts...  Hachem  a  donc  choisi  de
rendre  les  Hébreux  esclaves  des  plus  grands,  (les  États-Unis
d’aujourd’hui),  pour  ensuite  libérer  son  peuple  d'entre  leurs
mains, détruire cette nation si puissante, et ainsi dévoiler Sa force
au  monde  entier.  Le  même  épisode  contre  le  Luxembourg,  par
exemple, n'aurait certes pas produit le même impact. La création
du  peuple  juif,  c'est  la  preuve  de  la  présence  Divine  sur  terre.
L'existence,  la  naissance du peuple juif  s'est  déroulée,  là-bas en
Égypte, aux yeux du monde entier. 

• En  Égypte  régnait  une  immoralité  très  grande,  et  ce  peuple
devait  être  puni  pour  cela.  C'est  pourquoi  nous  y  sommes
descendus, afin que les égyptiens subissent les 10 plaies et tout le
reste. 

• Avraham avait menti à Pharaon lors de son arrivée en Égypte. Il
a donc fallu réparer cette faute sur place. 
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 Celui  qui
tient  Sa

promesse  à  Israël,  béni
soit-Il ! Car le Saint, bé-
ni soit-Il, calcula la fin (de
la servitude) pour faire ce
qu'Il avait dit à notre père
Avraham lors  de  «  l'Al-
liance  entre  les  mor-
ceaux », comme il est dit :
«  Et  il  dit  à  Avraham  :
« Sache  bien  que  tes
descendants  séjourne-
ront  dans  un  pays  qui
n'est  pas  le  leur21,  et  ils
seront asservis et oppri-
més  pendant  quatre

Béni ך  רוך א ך בך רוך א תו  בך חם טם בר הב ר  מב ו  שת
ל אב רם שור יי רוהךר, לר .הוהא בהם
שת דו  קהם הב ת ב שת ב שתה רוהךר הוהא חי בהם

ץ קהב הב ת  ת, את ו  שו עב מו  לב כהר
ת רשת מב ינוהאם בי אם ם  הם רם בר אב לר  

ים רי תם בהר הב ין  בהב ית  רי בר ,בהי
ר מב אמ נהת ת ם: שת הם רם בר אב ר לר יה אמת ,וב

ד ע יתה ים הר יי ר  גב י  כהי ע  דב ב תה
ם הת לם ל א  ץ  רת את בהר ךם  עב רר ,זב

דוהם בם עב ע וב בהב רר ם אב וה א תם נה עי ור
ה נם ם ת שת או  ם. מב גב י ור ו  גה ת הב את

י כי נ  אם ן  דהם ב דוה  עב יב ר  ת שת אב
שת כש רר בהי אוה  יבצר ן  כב י  רב חב אב ור

ל דו  . גהם

cents  ans.  Mais  Je jugerai22 aussi  le  peuple qu'ils  (les
hébreux)  serviront,  et  ensuite  ils  sortiront  avec  de
grandes richesses.» 

• Maasséi avot siman La-banim, lorsque Pharaon kidnappa Sarah,
il  fut  atteint  d'une  occlusion  intestinale  qui  l'empêcha  de
concrétiser ses projets avec elle. Il comprit vite qu'il ne devait pas
continuer avec Sarah car elle représentait un danger. De ce fait il
lui offrit plusieurs cadeaux dont une terre, la terre de Gochène, là
où les enfants de Yaakov s'installeront par la suite.

21) « Sache  bien  que  tes  descendants  séjourneront  dans  un
pays  qui  n'est  pas  le  leur »  Le  « Péninim  Yékarim »  nous
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On lève le verre23 et on couvre les Matsot (par respect pour les
matsot par rapport au vin).

 elle  (la
promess

e)  qui  a  soutenu  nos
pères  et  nous  !  Car  ce

C'est יא הי יאו  הי ה ו  דם מר עם ת ינוה שת תב בו  אב לב
לה א ת שת נוה  לם ד ור בם לר בהי ד  חם את

נוה תב ו  לה כב לר ינוה  לב עם ד  מב ,עם

enseigne que lorsque Yossef  était  en Égypte,  il  avait  élaboré un
système rotatoire d'habitation. C'est-à-dire que tous les 6 mois il
fallait plier bagage pour aller vivre ailleurs. Il savait que ses frères
étaient arrivés en Égypte, et avec ce système, tous les égyptiens se
sentaient  étrangers  dans leur  nouvelle  habitation,  ce  qui  devait
permettre aux frères de Yossef de se sentir plus à  l'aise.
C'est pour cela que nous disons «  tes descendants séjourneront
dans un pays qui n'est pas le leur » et dans quel pays ? « Pays qui
n'est pas le leur » car tous les habitants d'Égypte ne se sentaient
pas vraiment possesseurs de la terre où ils se trouvaient.

22) « Mais Je jugerai le peuple qu'ils (les Hébreux) serviront... »
Le  Machguia’h  de  Mir,  Rabbi  Yeroukham  Zatsal,  nous  fait
remarquer  quelque  chose  d'exceptionnel  dans  ces  deux  mots
« dan anokhi » (Je jugerai) : La force et la fidélité qui résident dans
les paroles de Hachem.
Par ces deux mots, les Égyptiens ont subi : Dix plaies en Égypte,
cinquante plaies dans la mer, et... combien ont-ils subi juste pour
ces deux mots ?
De là nous pouvons être confiants en notre avenir. Car combien de
fois Hachem S'est-Il étendu sur les bienfaits qu'Il prodiguerait à
Ses enfants lors de la venue du Machia’h ? 
Si  deux  mots  ont  détruit  un  peuple,  a  fortiori,  toutes  Ses
promesses seront, elles, honorées.

23) Pourquoi levons-nous le verre à ce moment-là ?
Nous  savons  que  les  Bneï  Israël  ont  été  sauvés  d'Égypte  pour
quatre raisons : Ils n'ont pas changé leurs noms, leur langue, leurs
vêtements et ne se sont pas mélangés aux autres peuples.
Le Rav Chlomo Levinstein rapporte au nom du Maharcham, que
c'est  pour ces quatre raisons que nos Sages ont institué quatre
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n'est  pas  qu'un  seul
(ennemi)  qui  s'est  levé
contre  nous  pour  nous
anéantir,  mais,  dans
chaque  génération,

םא לה ר את דו  ום ר  ו  דה ל  כם בהר ת שת
נוה תב לו  כב לר ינוה  לב עם ים  די מר ,עו 

שת דו  קהם הב הוהא ור רוהךר  בהם
ם דם יהם ילבנוה מי צהי . מב

(d'autres) se lèvent contre nous pour nous anéantir, et le
Saint, béni soit-Il, nous sauve de leurs mains ! 

On repose le verre et on découvre les Matsot.
Ici commence le récit de la sortie d'égypte24

verres de vin.  Le vin est  une boisson qui  ne se mélange pas,  et
donc  ces  4  verres  de  vin  rappellent  notre  comportement  qui
comme cette noble boisson, consista à ne pas se mélanger. C'est
pourquoi nous levons notre verre à ce moment-là, en proclamant :
« Voilà ce qui a soutenu nos pères »... Ce sont les 4 raisons citées
plus haut.
Nous  savons  malheureusement  qu'un  Juif  qui  s'est  mélangé
comme un vin qui se mélange, perd son goût, sa saveur, sa nature...
il  n'est  plus  du  vin...  il  n'est  plus  lui.  La  seule  réponse  à  nos
ennemis ne doit être ni la force, ni les armes, mais le fait de rester
soi-même  et  comme  il  est  dit :  Hachem  nous  sauvera  de  leurs
mains.
24) Pour accomplir notre devoir de raconter la sortie d’Egypte,
nous aurions pu lire les parachiot Chémot, Vaéra, Bo et Bechala'h.
Mais l'auteur de la Hagada nous propose un autre programme et
une  autre  structure.  En  effet,  l'essentiel  du  récit  de  la  sortie
d’Egypte est basé sur quatre versets de la parachat Ki Tavo ! Quel
est le rapport !?
En fait,  ces quatre versets étaient lus par celui qui apportait les
bikourim/prémices au Beth-Hamikdache. Ces versets avaient pour
but de lui faire prendre conscience que tout ce qu'il possède et que
tout ce qu'il a pu produire ne provient en fait que de Hakadoch
Baroukh Hou.  Et  donc  ces  quatre  versets  résument  en  quelque
sorte l'histoire de notre peuple et donc la nôtre !
Voici les quatre versets qui figurent dans le livre de Devarim 26;5-
6-7-8, et les messages que chacun d’eux délivre :
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 et 
 apprends

ce que Lavane l'araméen
voulut faire à notre père
Yaakov.  Pharaon  ne
promulgua un décret que

Sors א אצא ד צא מב ן והלר בם ש לם קהב ה בהי מב
ק ב עב יב לר ת  ו  שו עב לב י  מי רב אב הם

ינוה בי ע ה. אם רר ב פה ת זבר שת גם ל א 
ן בם לם ור ים  רי כם זהר הב ל  עב םא  לה את
כה ל הב ת  את ר  קו  עב לב שת  קהב ,בהי

 La descente en Égypte
ל  »  דו  י גהם גו  ם לר י שתם הי יר ט וב עם י מר תב מר ם בהי ר שתם גם יהם ה וב מם יר רב צר ד מי רת יהב י וב בי ד אם י א בב מהי רב אב
ב רם צוהם ום L'araméen désire détruire mon père ; et il descendit en/עם
Égypte et séjourna là-bas, étranger, en petit nombre ; et il devint
là-bas une nation grande, puissante et nombreuse. » 

L’esclavage en Egypte et la cruauté des Egyptiens
« ה  שתם ה קם ב דם עב ינוה  לב עם נוה  תהר יהי וב והנוה  נה עב יר ים וב רי צר מהי הב נוה  א תם עוה  רב יהם Les Egyptiens/וב
nous maltraitèrent, nous opprimèrent et nous imposèrent un dur
travail. »

La prière et l’écoute de Hakadoch Baroukh Hou
ת » את נוה ור יב נר ת עם א את רר יהב נוה וב ת ק לב ה את הום ע יר מב שתר יהי ינוה וב ב תב י אב ל הב ה אמ הום ל יר ק את עב צר נהי וב
נוה צב חב ת לב את לבנוה ור מם .Nous avons crié vers l'Éternel, D.ieu de nos pères/עב
L'Éternel entendit notre voix et vit notre misère, notre labeur et
notre oppression. » 
Hakadoch  Baroukh  Hou  libère  les  Bneï  Israël  par  des
miracles... Il est le Maitre du Monde !
ת » א תו  והבר ד ל  גהם א  מ רם והבר ה  טוהים נר ר עב  זר והבי ה  קם זם חב ד  ים בהר ם  יי רב צר מהי מי ה  הום יר נוה  אב צי יהו  וב
L'Éternel nous fit sortir d’Egypte par une main forte et un/והברמ פרתיים
bras étendu, avec une grande terreur, des signes et des prodiges. » 
Le récit de ce soir va donc nous faire  prendre conscience que
nous  dépendons  totalement  et  uniquement  de  Hakadoch
Baroukh Hou. 

L'auteur de la Hagada nous invite maintenant à expliquer en détail
et à étoffer chacun de ces versets. 
Pour faciliter la lecture, nous avons légendé les versets ainsi : le
chiffre ()correspond au verset et les petites lettres (aa) à la partie
du verset expliquée. 
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contre les enfants mâles,
mais  Lavane voulut  tout
déraciner,  comme  il  est
dit: «L'araméen (Lavane)
désire  détruire  mon
père25;  et  il  descendit

ר מב אמ נהת ת י: שת מהי רב ד אב א בב
י בי דaa, אם יברת ה  וב מם יר רב צר רbbמי גם יהם וב
ם  טccשתם עם מר י  תב מר יd, בהי הי יר וב
ם  לeeשתם דו  גהם י  גו  צוהם, לר עם

ff : ב רם ום

 en Égypte et séjourna là-bas, étranger, en petit nombre ;
et  il  devint  là-bas  une  nation  grande,  puissante  et
nombreuse. »  (Dévarim 26;5)

25) Le  « oved  avi  » (l'araméen  désire  détruire  mon  père),  est
étrangement écrit au présent alors qu'il devrait l'être au passé. Le
‘Hatam  Sofer  nous  explique  que  c'est  parce  que  dans  chaque
génération quelqu'un veut nous anéantir, mais que personne n’y
réussit, car Hachem était, est et sera toujours présent pour nous
délivrer.
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  descendit  en
Égypte », contraint

par l’ordre de  D.ieu26 ; « et
il  séjourna là-bas,  étranger
27», ceci enseigne que notre
père Yaakov ne descendit

« Il aa ד רק יא ד וח רק יא הוח מם יר רב צר נוהס מי אם
והר בה דהי י הב י ל פה רbb. עב גם יהם ם וב שתם

ד ב מה לב ק ב מר עב (יב ד  רב ים ל א  ת שת
עב קב ב תה שתר הי לר ינוה)  בי אם

גוהר םא לם לה ם) את יי רב צר מי ם (בהר ,שתם

26) Qu'est  ce  que  signifie  que  Yaakov  « descendit  en  Égypte
contraint par l'ordre de D.ieu » ? 
Nos Sages nous enseignent qu'il était convenu que Yaakov Avinou
descende en Égypte enchaîné, afin d'accomplir ce qui avait été dit
à Avraham.  Mais son mérite a fait que Hachem dut multiplier les
scénarios, afin de le faire descendre dignement. En effet, Yossef fut
vendu esclave  et  descendit  en  Égypte,  il  se  retrouva en  prison,
interpréta  des  rêves  du  Pharaon,  et  c’est  ainsi  qu’il  devint  Roi
d'Égypte (après Pharaon) alors que sévissait une dure famine qui
amena  ses  frères  à  descendre  en  Égypte  pour  chercher  du
ravitaillement.  Le  Rav  Pin'has  Bar  'Hama  nous  explique  cela  à
travers  la  parabole  suivante :  un  fermier  voulut  un  jour  faire
rentrer sa vache dans son enclos.  Il  essaya par tous les moyens
mais celle-ci refusa.  Il  prit un autre jour son petit veau, et le fit
entrer dans l'enclos, la vache suivit son petit au pas de course et
les voilà tous deux dans l'enclos. C’est ainsi que Hachem fit avec
Yaakov et Yossef. On comprend mieux pourquoi, « Il descendit en
Égypte contraint par l'ordre de D.ieu ».

27) « Il séjourna là-bas, étranger »
Ce verset nous explique que Yaakov n'est pas descendu en Egypte
pour y habiter,  faire du commerce ou s'enrichir.  Il  est descendu
« contraint par l'ordre divin », et temporairement, jusqu’à ce que
la  famine  cesse.  Aussi  Yaakov  n'est  pas  descendu au  centre  du
pays, mais dans une petite banlieue retirée, Gochène. Il ne voulait
surtout  pas  s'enraciner  et  s'assimiler  à  la  population  et  sa
civilisation. Comme nous le dit le verset : « Yaacov envoya Yéhouda
en  avant,  vers  Yossef,  pour  lui  préparer  (léhorot)  l’entrée  à
Gochène. ». Il est écrit dans le Midrach Raba : que signifie le terme
« léhorot » ? Rabbi Néhémia dit que Yéhouda fut envoyé par Yaakov
pour  établir  une  Yéchiva  afin  que  les  Chévatim/tribus  puissent
étudier la Torah.
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pas  en  Égypte  pour
s’installer  définitivement
mais seulement pour y vivre
temporairement.  Comme  il
est  dit  :  «  Ils  dirent  à
Pharaon  :  "nous  sommes
venus  séjourner  dans  le
pays,  car  il  n’y  a  pas  de

ר מב אמ נהת ת רוה: שת י אמר ל וב את
ע ה רר ב גוהר, פה אנוה לם ץ בהם רת אם ,בהם

י ר כהי ת שת צה אן אב ה לב עת רר ין מי אב
יךם דת בם עב י, לב ב כהי עם רם הם ד  בב כם
ץ  רת את ןבהר עב נם ה. כהר תהם עב בוה ור יבשתר

ן ץ גה שת רת את יךם בהר דת בם א עב . נם

pâturage pour les troupeaux de tes serviteurs, la famine est
sévère dans le pays de Canaan ; et à présent, de grâce, que
tes serviteurs demeurent dans le pays de Gochène." »  (Beréchit

47;4)

  petit
nombre  »,

comme il est dit : « Avec
soixante-dix  âmes  tes
pères  descendirent  en
Égypte,  et  à  présent,  

« En ccי תא מ  יבךי תא מ  ט בךי עא מו מ  כהר   
ר מב אמ נהת ת ים: שת עי בר שתי שת בהר פת נת

ה מם יר רבם צר מי יךם  תת בו  אב דוה  רר  ,ים
ה תהם עב ךם  ור מר השום ה ום יךםיר ל הת אמ  

ר ב ם לם יי מב ם שתה י הב בב כר כו  . כהר
L'Éternel  ton D.ieu t’a rendu aussi  nombreux que les
étoiles du ciel28. »
28) Comment et combien les Bneï Israël se sont-ils multipliés ?
Lorsque  Yaakov  est  descendu  en  Égypte  avec  sa  famille,  ils
comptaient soixante-dix personnes.
Sur  une  période  de  210  ans,  ils  se  multiplièrent  de  manière
surnaturelle  jusqu’à  former  un  peuple  de  plusieurs  millions  de
personnes. Le nombre des Bneï Israël sortis d’Egypte est de 600
000 hommes âgés de plus de 20 ans (voir Chémot 12 ;37, Rachi).
Mais  ce  chiffre  ne  comprend  ni  les  femmes  d’un  nombre
approximativement égal à celui  des  hommes,  ni  les hommes de
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  il devint là-
bas  une

nation29 »,  ceci  enseigne
qu’Israël se distinguait là-
bas30 (en tant que peuple)31. 

« Et ddי הי י  יוח הי י  ם וח א ל שם דול י גךא גול ,ל 
ד לבמב יוה מר הם ת ל שת אב רם שור יי
ים ני יהם צש ם מר  .שתם

moins de 20 ans et de plus de 60 ans, ni la tribu de Lévi. Si bien
que  lors  de  la  sortie  d’Egypte,  les  Bneï  Israël  comptaient
probablement entre 1,5 et 3 millions de personnes !
Rappelons  que  ce  chiffre  ne  correspond  qu’à  un  cinquième  du
peuple, comme il est écrit : « ם יי רם צר ץ מי רת את ל מב אב רם שור י יי נב בר לוה  ים עם שתי מש חב וב
/et les Bneï Israël montèrent équipés du pays d’Egypte. » (Chémot
13 ;18). Rachi explique que le terme חבמששתיים/’hamouchim/équipés
signifie  aussi  que  les  Bneï  Israël  sont  sortis  à  raison  d’un  sur
cinq/‘hamicha) car les quatre cinquièmes périrent lors de la plaie
des ténèbres. Par conséquent, les Hébreux étaient entre 15 à 20
millions de personnes !!

29) «Et il devint là-bas une nation »
Malgré l'exil, les Bneï Israël ne se sont pas dispersés dans tout le
pays ; ils étaient regroupés en un seul et même endroit. C'est ainsi
qu'ils  étaient  reconnus  en  tant  que  peuple  et  protégés  de
l'assimilation.

30) Comment Israël se distinguait-il ? 
Tant  que  les  enfants  de  Yaakov  étaient  en  vie,  les  Bneï  Israël
n'avaient  aucun  contact  avec  les  Egyptiens  et  leur  culture.  Ils
vivaient paisiblement au pays de Gochène. Mais après la mort des
enfants de Yaakov, ils commencèrent à peupler le pays d’Egypte et
à se mêler ainsi aux Egyptiens, à leur culture et à leurs pratiques.
C'est  ainsi  qu'ils  ont  commencé  à  pratiquer  l’idolâtrie  et  à  se
rendre  dans  les  théâtres  et  les  cirques  égyptiens.  Malgré  cette
décadence, les Bneï Israël n'avaient pas totalement sombré dans
l'immoralité  perverse  de  la  culture  égyptienne.  Nos  Sages nous
enseignent que les Bneï Israël se distinguèrent des Egyptiens dans
trois domaines :
- Aucun enfant ne portait de prénom égyptien
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 nation
grande,

puissante », comme il est dit  :
«Et  les  Enfants  d’Israël
fructifièrent32 et pullulèrent33,
et  se  multiplièrent  et
devinrent très, très puissants,
et le pays en fut rempli.34 » 

«Une eeי גול יל  גול םל  צוך עא ל ו  דול גךא  .
ר מב אמ נהת ת מו  שת ל: כהר אב רם שור י יי נב והבר

מוה צר עב יב וה וב בה רר יי צוה וב רר שתר יי רוה וב ם פה
א ד מר א ד  מר לבא, בהי ם מה תהי וב
ם  ץ א תם רת אם הם

- Ils ne s'habillaient pas à la mode égyptienne
- Ils n'ont jamais adopté la langue égyptienne mais continuaient à
parler en lachone hakodech, en hébreu.
Ils  sont  restés .chalem/intacts/שםלתם   Le  mot  hébreu est שםלתם 
composé des lettres qui sont les initiales de ש-ל-מ  chem/le/שם 
nom, lachone/le//לשון   langage  et  de malbouch/le/מלבוש 
vêtement. 
Cependant,  malgré  leurs  efforts,  à  la  mort  des  fils  de  Yaakov,
Pharaon décréta que la pratique de la brit mila serait dorénavant
interdite en Egypte. Ce décret précipita leur assimilation. À partir
de cette période commença une vague de décrets contre le peuple
juif, notamment le cruel esclavage.
Malheureusement,  nous  voyons  que  l'histoire  se  répète...  En
Europe voici  plus  d’un siècle,  lorsque  les  juifs  s’assimilèrent  et
négligèrent les mitsvot, une vague de décrets antisémites frappa
notre peuple et culmina en la Shoah.

31) Réflexion : est-ce à cause de Yaakov ?
Combien d'efforts Yaakov a-t-il déployé pour que ses descendants
ne s'assimilent pas et soient seulement étrangers en Egypte !
Mais ces précautions ont éveillé l’animosité des Egyptiens envers
les Bneï Israël. Comme ils sont restés en marge de la société et se
sont multipliés,  cela a effrayé Pharaon et son peuple. Pharaon a
donc  commencé  à  asservir  les  Bneï  Israël  et  a  projeté  de  les
anéantir. Est-ce donc Yaakov qui était la cause de la servitude ? S'il
n'avait pas agi de manière préventive si radicale,  les Bneï Israël
seraient peu à peu entrés dans la société égyptienne sans attirer
l’attention et on aurait évité 210 ans d'esclavage atroce.
Mais c'est exactement ce que Yaakov ne voulait pas ! Comme nous
l'avons  expliqué,  la  Hagada  est  composée  de  quatre  versets
représentatifs de la vie du juif. Chacune des étapes est dépendante
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de la précédente : s'il n'y avait pas eu la première, il n'aurait jamais
eu de délivrance.
Le fait d'être resté étranger et inassimilé a causé l’esclavage. Ce
statut désagréable nous a fait nous tourner vers le  ciel  et  prier
Hachem. Et c'est grâce à ces prières que la délivrance est venue !
Mais imaginez le contraire. S’il n’y avait pas eu d'esclavage mais
une  assimilation  docile,  en  deux  générations,  les  Bneï  Israël
auraient disparu car ils se seraient sentis trop à l’aise dans cette
société et s’y seraient complètement absorbés.
Comme il est écrit dans la paracha Vayichla'h, lorsque Yaakov va
rencontrer son frère Essaw, Yaakov adresse une prière à Hachem :
ו“ שום ד עב יהב י מי חי ד אם יהב א מי י נם ני ילב צהי Sauve moi de grâce, de la main de/ הב
mon frère, de la main d’Essaw” (Beréchit 32;12). 
Jusqu’à ce verset, la Torah ne parle pas d’un autre frère de Yaakov,
aussi ce verset semble redondant. Si Yaakov prie d’être sauvé de
son frère, on sait automatiquement qu'il s'agit d’Essaw ! Pourquoi
cette précision ? Yaakov craignait le terrorisme de la douceur,  la
contrainte exercée par son « frère »....
Expliquons-le à travers la parabole suivante :
Le soleil et le vent discutent et font le pari suivant : qui sera le plus
fort pour retirer le blouson d'un homme dans la rue ?
Alors le vent commence, il souffle, souffle... Mais rien à faire : notre
homme tient bien fort son blouson, il le serre contre lui.... Après la
brise,  c’est  le  siroco,  puis  la  tornade...  Aucun  résultat.  C'est  à
présent au tour du soleil d’essayer.
Le soleil entre en action, déploie un rayon, puis deux. La chaleur se
fait ressentir, et notre homme retire gentiment son blouson pour
le tenir sous le bras...
En effet, quand il y a danger, alors on s'accroche, on s'entraide, on
refuse  de  se  laisser  faire.  On  ne  cède  pas !  Par  contre,  quand
l’ambiance est chaleureuse, sympathique, c'est là que commence
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 nombreuse »,
comme  il  est

dit  :  «Je t’ai  fait  croître
comme  la  végétation  du
champ35 ; tu as augmenté,
tu  as  grandi  et  tu  as
atteint l’âge de revêtir les

« Et ffב רא בוא רא מו   וא רכהר מב אמ נהת ת :שת
ה בם בם ה רר דת ם שוה ח הב מב צת כהר
יךר תהי תב י, נר בהי רר תהי וב

י די עב י בהב ב אי ם תה י וב לי דהר גר תהי וב
ים יי דם ם, עב יי דב ם כ נוה שת נם

le danger. On glisse tranquillement, en douceur...
Le verset n'est donc pas redondant, au contraire. Yaakov demande
à Hakadoch Baroukh Hou de le sauver des mains du cruel Essaw
lorsqu'il  utilise  les  armes,  mais  aussi  et  surtout  d’Essaw
sympathique lorsqu'il agit aimablement comme un frère.... 
On  a  pu  voir  des  mouvements  de  résistance  pendant  les
différentes guerres, on a su développer une armée de pointe pour
se  défendre  des  arabes.  Par  contre,  aucun  mouvement  de
résistance  n'a  été  suscité  lorsque  nos  parents  sont  arrivés  de
Tunisie,  du  Maroc  et  d’Algérie  en  France  ou  aux  Etats-Unis...
« Essaw » a su conquérir et réchauffer le cœur de chaque famille....
Le  choix,  ou plutôt  le  stratagème,  de  Yaakov avinou vient  nous
apprendre  que  la  pérennité  de  notre  peuple  ne  passe  pas
forcément par la douceur.

32) Les Enfants d’Israël fructifièrent
Le terme « רוה ם fructifièrent » peut paraître superflu, mais il vient/פה
souligner  que les  Bneï  Israël  ont  conservé la  tradition de leurs
pères. Le terme רוה ם fructifièrent provient, comme en français, du/פה
mot י רי ת fruit, pour nous informer de la  façon dont les Bneï Israël/פה
ont résisté à l’assimilation. En effet, un pommier donne toujours
des pommes, un poirier des poires... De même qu'un arbre fruitier
donne  toujours  les  mêmes fruits,  les  Bneï  Israël  ont  pullulé  en
produisant toutes ces années le même fruit, le ben Israël !

33) « Et les Enfants d’Israël fructifièrent et pullulèrent... » 
Grâce à l’héroïsme des femmes juives,  le  décret de  Pharaon est
« tombé à l'eau »...
En  effet,  Pharaon  ordonna  aux  sages-femmes  juives  Chifra
(Yoh'eved) et Pouah (Myriam), de tuer les nouveau-nés mâles et
de laisser les filles en vie. Celles-ci n'écoutèrent point les ordres de
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plus  belles  parures,  ta
poitrine s’est formée36 et
tes  cheveux37 ont
poussé, mais tu étais nue
et  dénudée38.  Je  suis
passé  au-dessus  de  toi

חב ב מה צי ךר  רב עם תהר, והשור אב ור
ה ים רר עת ר ם ור ב ר. עב עמ את ום

ךר אב רר את ום ךר  יי לב עם
ךר יי מם דם בהר ת  סת סת ו  בה תר ,מי

Pharaon et laissèrent vivre tous les enfants.  
En  plus  de  l'héroïsme  de  ces  femmes,  il  y  eut  les  miracles  de
Hachem,  des  faits  surnaturels.  Les  femmes  étaient  elles  aussi
asservies à l'esclavage, mais malgré tout, elles s'embellirent pour
leurs  maris  afin  de  continuer  à  avoir  des  enfants,  en  dépit  de
l'oppression  et  des  décrets  égyptiens.  A  l'époque,  les  congés
maternité  n'existaient  pas  encore,  elles  devaient  donc  travailler
jusqu'au bout de leur grossesse et étaient contraintes d'accoucher
seules. 
L'autre miracle fut que chaque femme accouchait de sextuplés à
chaque fois. 
Donc résumons-nous, les femmes persécutées ont tout de même
souhaité avoir des enfants, elles accouchaient de six enfants à la
fois,  et  allaitaient  les  six  pendant  les  heures  de  pause  qui
n'existaient  pas...  Tous  les  décrets  du  monde  ne  pourront
empêcher la volonté du Maître du Monde de s’accomplir ! 

34) Les stratagèmes de Pharaon
Face à la croissance prodigieuse des Hébreux, Pharaon décida de
mettre en place trois décrets machiavéliques pour y mettre fin :
-  l'esclavage,  afin  d'affaiblir  les  Bneï  Israël  et  réduire  les  liens
conjugaux.
- l’infanticide par l'intermédiaire des sages femmes.
- la noyade de tous les nouveau-nés mâles dans le Nil.

35) « Je t’ai fait croître comme la végétation du champ »
Aboudaraham  explique  l'expression  « comme  la  végétation  du
champ » ainsi : de même qu’il faut élaguer une plante pour qu'elle
pousse mieux, l'esclavage égyptien avec l’oppression et les labeurs
avait pour but « d'élaguer » les Bneï Israël pour qu'ils grandissent
mieux. 
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et  Je  t’ai  vu  baignant
dans  tes  sangs39,  et  Je
t’ai  dit :  par ton sang tu
vivras ! Et Je t’ai dit : par
ton sang tu vivras !...  » 

ר א מב ךר ום יי מב דם בהר ך  לם
י יי ר  ,חב א מב ך ום לם

י. יי ךר חב יי מב דם בהר

36) « Ta poitrine s’est  formée »  Les Séfarim nous expliquent le
sens  de  cette  parabole  et  disent  qu’elle  signifie  que  Moché  et
Aharon étaient devenus aptes à remplir leur mission.

37) « Tes cheveux »  signifie que les Bneï Israël avaient atteint la
maturité pour être libérés.

38) « Tu étais dénudée et nue » signifie au sens spirituel, que les
Bneï Israël étaient à ce moment-là vides de spiritualité.

39) « Je t’ai  vu baignant dans tes sangs » ce sont les sangs du
Korbane Pessa’h et de la Brit Mila.
Afin d'être délivrés, les Bneï Israël avaient tout de même besoin du
mérite d'une Mitsva. Hachem leur donna donc le Korbane Pessa’h.
Seulement celui-ci ne pouvait être consommé que par un homme
circoncis. Ainsi, ne l'étant pas tous puisque la pratique des Mitsvot
était interdite durant l'esclavage, ils durent pratiquer la Brit Mila.
De plus, ces deux Mitsvot représentaient une immense Méssirout
Nefech (dévouement total), puisqu’elles se firent au péril de leur
vie. En effet, le Korbane Pessa’h n'était autre qu'un agneau, objet
de vénération pour les égyptiens, ce qui représentait un risque de
mort pour chaque Juif que de le tuer pour le manger. Quant à la
Mila, elle devait être pratiquée par des hommes de 20, 30, 40 ans
et plus... ce qui comportait un risque. 
Par l'accomplissement de ces deux Mitsvot,  ils ont donc affirmé
leur volonté d'être libérés de l'esclavage pour se soumettre aux
ordres du Tout Puissant en Qui ils placèrent toute leur confiance.
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égyptiens
nous  maltraitèrent40 ,
nous  opprimèrent  et  ils
nous  imposèrent  un  dur
travail.»  (Dévarim26;6)

« Les  ו aa     עו רע י ר עו   וי רע י ר נו וי אתתנ
ים  רי צר מ י ו נו   bbהמ נ  עמ יר נו   cc, ומ ת ר יי ומ

ה שהנ ה קנ בתדנ ינו  עב לי  .ענ

40) Comment l'esclavage a-t-il débuté ?
Au  début  de  l’esclavage,  Pharaon  mit  en  place  un  plan
machiavélique pour attirer les Juifs.  Il  annonça que les villes de
Pythom  et  Ramsès  avaient  besoin  d'être  rénovées  et  fortifiées
pour assurer le stockage des trésors nationaux.  Chaque homme
qui participerait aux travaux recevrait un salaire très élevé.
Pour attirer les foules davantage, Pharaon se rendit en personne
sur  les  lieux  de  travail  le  premier  jour,  équipé  d'un  moule  à
briques  et  d'une  pelle.  Il  espérait  que  chaque  Egyptien  chasse
l’idée qu'il n'était peut-être pas apte pour cette tâche. C’est ainsi
que le peuple et les Juifs arrivèrent en masse sur le chantier à la
suite de Pharaon. Les Egyptiens recensèrent les ouvriers et en fin
de  journée,  chacun  dut  annoncer  combien  il  avait  produit  de
briques.  Chacun  allait  recevoir  un  salaire  en  fonction  de  sa
production.
Pharaon  leur  parla  dans  un  langage  amical, befé/בפה רך   rakh.
Seulement, lorsque ces deux mots hébreux sont collés, ils forment
le  mot  « befarekh »  qui  signifie  « avec  dureté ».  C'est  ainsi  que
durant un mois, tout le monde s’attela à la tâche. Mais au fil des
jours, Pharaon et les Egyptiens disparurent des chantiers pour n’y
laisser  que les  Juifs.  Ils  devinrent  ainsi  esclaves,  effectuant  une
« avodat parekh/de durs travaux », à l’exception de la tribu de Lévi
qui resta dans les tentes pour s'adonner à l'étude de la Torah.
Ils étaient désormais contraints de continuer à produire chaque
jour des briques en fonction du nombre de briques des premiers
jours, sans percevoir aucune rémunération, mis à part les coups de
fouet ! Les Egyptiens leur donnaient des travaux de jour la nuit et
des travaux de nuit le jour. Ils imposaient aux femmes des travaux
d'hommes, et aux hommes des travaux de femmes, dans le but de
séparer les hommes de leurs femmes pour diminuer la croissance
de la population juive.
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 égyptiens
nous

maltraitèrent  »,  comme  il
est  dit  :  «  Allons,
agissons  avec  sagesse
contre lui (Israël) de peur
qu’il  ne  se  multiplie  et
que,  s’il  y  avait  une
guerre,  il  ne  se  joigne  à
nos  ennemis,  se  batte
contre  nous  et  quitte  le
pays. » 

« Les aa   עו רע י ר עו וי רע י ר יםוי רי צר י מ  נו  הי . אתתר
ר ממ אמ נ א א שה מות  ה: כ ר בנ הנ

ה ב א רר יי ן  א פ  לות  ה  מנ כ ר חמ תר ,ני
ה אננ רא קר תי י  כ י ה  ינ הנ ור
הו א ם  גמ ף  סמ נות ור ה  מנ חנ לר מי
נו  ב נ ם  חמ לר ני ור ינו   אי נר שנ ל  ,עמ

ץ רא אנ ן הנ לנה מי ענ : ור

 nous
opprimèrent41 »,

comme  il  est  dit  :  «  Ils
placèrent  des  officiers
de corvée (sur  le peuple

« Ils bb   נו ו  נ  עי יר נו וי ו  נ  עי יר מות וי ר  כ ר ממ אמ נ א א :שה
ימו  שני י נ ים ומ ס י מי י  רי שננ יו  לנ ענ

ם לתתנ בר סי ב ר נתתות  עמ ן  עמ ממ .לר

41) « Ils  nous  opprimèrent » Si  l'un  d'eux  désobéissait  et  ne
voulait pas accomplir les tâches, il se voyait administrer des coups
violents,  pour être ensuite ramené de force sur le chantier et y
travailler de manière encore plus ardue.
La cruauté des Egyptiens augmenta de jour en jour. Si au début, ils
prenaient un enfant « seulement » pour le manque de briques de
toute la journée, ils prenaient désormais un enfant pour chaque
brique que l'ouvrier n’avait pas fabriquée ! Ils n'hésitaient pas à
arracher les enfants des bras de leur mère,  malgré leurs cris et
leurs larmes  !
Mais  ce  n'est  pas  tout !  Ces  Egyptiens  sauvages allaient  jusqu'à
obliger les pères à encastrer eux-mêmes leurs enfants dans le mur
et y verser par dessus une couche de mortier. 
Effroyable ! 
Lorsque le père n'avait plus de fils, parce qu'il les avait déjà tous
encastrés, les chefs de chantier égyptiens enfonçaient le père lui-
même dans le mur.

106

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


d’Israël)  pour  l'accabler
de  besognes ;  et  il
construisit  des  villes
d’entrepôts  pour  le
Pharaon,  Pythom  et
Ramsès.» 

ן בא יי ת ומ נות כ ר סר מי י  רי ענ
עתה רר פמ ת. לר ת אא אא ור תתם  י פ 
ס סי מר עמ . רמ

 ils  nous
imposèrent

un dur travail », comme il
est dit : « Les égyptiens
firent  travailler  les
Enfants  d’Israël  avec
dureté.42 » 

« Et cc   נו ת ר יי נו וי ת ר יי ה וי בתדר עב ינו   לע ער
ה ר שה מות   קר כ ר ר  ממ אמ נ א א :שה

דו  בי עב ימ י ומ ני ב ר ת  ים אא רמ צר  מי
ל  אי רנ שנר ךר יי רא פנ . ב ר

42) Pour quelle raison Hachem n'est-Il pas intervenu face au
comportement atroce des Egyptiens ?
Hachem est fidèle et sans injustice. En vérité, tous ces nouveau-
nés encastrés dans les murs à la place de briques étaient des âmes
de mécréants qu'Hachem devait de toute façon faire disparaître du
monde.
Cependant, Hachem utilisa Pharaon et son peuple pour exécuter
cette  tâche. La  Guémara  (Chabbat  32a)  enseigne  en  effet :  « Un
acte  méritoire  est  effectué  par  l'intermédiaire  d'une  personne
méritante  et  un  mal  par  l'intermédiaire  d'une  personne
coupable ».  Certes  ces  enfants  devaient  mourir,  néanmoins
Hachem  utilisa  Pharaon  et  les  Egyptiens  comme  agents
d’exécution afin d’aggraver leur cas.
En  effet,  le  Midrach  rapporte  que  Moché  pleurait  de  voir  ces
nouveau-nés ensevelis à la place de briques et implorait Hachem
de les sauver. Mais Hachem lui répondit : « Ne sois pas tourmenté
par  la  perte  de  ceux-là,  car  ce  sont  les  ronces  que  J’élimine.
Cependant, si tu désires le vérifier, sors un de ces enfants cimentés
et tu verras ce qu’il en adviendra ».
A ces paroles, Moché enleva du mur l’un des enfants qui, lorsqu’il
grandit,  devint  un  grand  mécréant.  Cet  enfant  n'est  autre  que
Mikha, un méchant qui fabriqua une idole. 
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  nous avonsnous avons
crié  verscrié  vers

l'Éternel,  le  D.ieu  del'Éternel,  le  D.ieu  de
nos  pères.  Et  l'Éternelnos  pères.  Et  l'Éternel
entendit notre voix et vitentendit notre voix et vit
notre  misère,  notrenotre  misère,  notre
labeur  et  notrelabeur  et  notre
oppression. » oppression. » (Dévarim 26;7)

« Et« Et   וaaק עי צר נ י קוי עי צר נ י ל  וי האא התונ יר
ינו  בתתי אב י  לתהי עbb, אמ ממ שהר י י ומ

ה התונ קתלינו יר ת  אא   ,ccא רר י מ ומ
נו   יי נר ענ ת  נו ddאא לי מנ עב ת  אא ור

ee נו צי חב ת למ אא  .ור

Cet événement a montré à Moché Rabénou qu'il n'a peut-être pas
eu raison d'intervenir. Appliquons un raisonnement « a fortiori »
et apprenons à ne pas nous mêler de la façon dont Hachem dirige
Son monde. Ne regardons pas le monde avec nos yeux limités et
laissons le Maître du monde agir.
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  nous avonsnous avons
criécrié4343 vers vers

l'Éternel,  le  D.ieu  del'Éternel,  le  D.ieu  de
nos pères »nos pères », comme il est
dit  :  «  Il  advint  qu’après
de  longs  jours,  le  roi
d'Égypte mourut ; et les
Enfants  d'Israël
gémirent  à  cause  de  la
servitude  et  ils  crièrent.
Et  leur  plainte  monta
vers  D.ieu,  depuis  la
servitude. » (Chémot 2;23)

« Et« Et aaק עי צר נ י קוי עי צר נ י ל  וי האל התור ייר לתהע  אל
ינו  בתתע מות אב כ ר ר  ממ אמ נ א א :שה

י הי יר ינ ומ םבמ הי ים הנ ב י רמ ים הנ מי
ים רמ צר מי לאךר  מא ת  מנ י נ  ,ומ

חו  נר אנ יי י ומ ני ל  ב ר אי רנ שנר ן יי מי
קו  ענ זר י י ומ ה  דנ בות עב ל, הנ עמ ת מ ומ

ן מי ים  לתהי אמ הנ ל  אא ם  תנ ענ ור מ שה
ה בתדנ עב . הנ

43) La situation des Bneï Israël en Égypte était horrible,  leur
souffrance avait atteint les plus hauts degrés tant physiquement
que moralement.  Hommes et femmes devaient travailler au-delà
de leurs forces,  et  s'ils  ne produisaient pas le quota de briques
imposé,  alors  celles-ci  étaient  remplacées par  des enfants  pour
combler les murs. Lorsque Pharaon fut atteint de la lèpre, on lui
conseilla pour remède de se baigner dans du sang. Pour cela il fit
égorger 150 enfants chaque matin et 150 chaque soir afin de se
procurer ce sang.
Après cet atroce décret, les Juifs gémirent et crièrent vers Hachem,
dès  ce  moment,  Hachem  Se  souvint  de  l'alliance  conclue  avec
Avraham, Yits’hak et Yaakov.
Comment les Bneï Israël ont-ils pu crier, gémir ou même se
lamenter,  alors  qu'ils  étaient  sous  l'oppression  égyptienne
qui leur donnait seulement le droit et le temps de respirer ?
On explique qu'ils profitèrent du jour de la mort de Pharaon pour
« faire mine» de pleurer sur le défunt, alors qu'en réalité ils ne se
lamentaient que sur leur situation insoutenable et leurs terribles
souffrances.
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 l’Éternel
entendit notre

voix44 », comme il est dit :
« Et D.ieu entendit leurs
gémissements,  et  D.ieu
Se rappela Son alliance
avec  Avraham,  Yits’hak
et Yaakov. » (Chémot 2;24)

« Et bb  ע מי שהר י י עוי מי שהר י י ה וי התור תיר אל  
נו  מות   קתלע כ ר ר  ממ אמ נ א א :שה

ע ממ שהר י י ת ומ אא ים  לתהי אמ
ם תנ קנ אב ר, נמ ות כ  זר י י ים ומ לתהי אמ

ת ם אא הנ רנ בר ת אמ יתות אא רי  ,ב ר
ת  קתב אא עב ת ימ אא ק ור חנ צר . יי

 il  vit  notre
misère45 »,

ceci  se  réfère  à  la
séparation  conjugale,
comme il est dit : « D.ieu
vit les Enfants d'Israël et
D.ieu sut.» (Chémot 2;25)

« Et cc  א רר י י אוי רר י י נו  וי יע נר ער ת  זות  אל
ץ רא אא ךר  רא ד א ו ת  ישה רי ר מות, פ  כ ר

ר ממ אמ נ א א א: שה רר ימ ים ומ לתהי ת אמ אא
ל יניב ר אי רנ שנר ים יי לתהי ע אמ דמ י י  .ומ

44) « Et l’Éternel entendit notre voix »
Les Bneï Israël auraient dû être asservis 400 ans mais au lieu de
cela, ils ne sont restés en Égypte que 210 ans.
Le Midrach nous rapporte trois raisons à cela :
- Les Bneï Israël qui ne devaient travailler que le jour, travaillaient
jour et nuit.
-  L'expansion  démographique  des  Bneï  Israël  était  tellement
exceptionnelle que leur nombre a augmenté plus vite que prévu.
- L'esclavage était tellement pénible qu’il a dû être abrégé.

45) « Il vit notre misère » se  réfère à la séparation conjugale.
En effet, Amram, le grand homme de la génération, décide de se
séparer de sa femme suite au décret de Pharaon de mettre à mort
tout bébé mâle. Il désirait éviter de mettre au monde des enfants
qui devront mourir. C’est alors qu’intervient Myriam, sa fille âgée
de six ans : « Ton décret est pire que celui de Pharaon ! Il empêche
la survie des garçons alors que toi, tu empêches la naissance des
garçons et des filles également ! ».
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lab
eur »,  ceci se réfère aux
enfants, comme il est dit :
«  Tout  garçon  qui  naît,
vous  le  jetterez  au
fleuve46 et  toute  fille,
vous la garderez en vie. »
(Chémot 1;22)

« Notre dd  ת אל תור אל .ור נו  לע מר עב לו   אי  
ו צמ יר ר: ומ ממ אמ נ א א מות שה ים. כ ר ני ב נ המ
ליאמתר ות  מ  עמ כתל  לר עתה  רר מ פ 
ה אתרנ יר המ ד  ות ל  י י המ ן  ב י המ ל  נ כ 

ל  כנ ור הו   יכה לי שהר מ תת  ב מ המ
י ו ן: חמ  ת ר

46) Comment  Pharaon  en  est-il  venu  à  promulguer  un  tel
décret de jeter tout garçon nouveau-né dans le Nil? 
Le Midrach nous raconte qu'une nuit, Pharaon fit un rêve qui le
terrifia. Il vit un vieil homme qui tenait une balance. Sur celle-ci, il
plaça  d'un  côté  tous  les  nobles  et  les  princes  égyptiens  et  sur
l'autre un petit agneau blanc, qui fit contrepoids au reste.
Pharaon  convoqua  immédiatement  ses  trois  plus  grands
conseillers : Yitro, Bilaam et Yiov. 
Bilaam fit  tout  de  suite  le  rapprochement  avec  les  Juifs  et  lui
annonça qu'un enfant juif allait voir le jour pour anéantir l’Égypte.
Il lui conseilla donc de tuer tous les nouveau-nés mâles, mais il lui
conseilla aussi de ne pas utiliser le feu, du fait qu'Avraham avait
été sauvé de la fournaise, ni l'épée, car Yits’hak avait été sauvé lors
de la Aquéda (sacrifice d'Yts'hak), ni l'esclavage, car Yaakov avait
été  asservi  par  Lavan  et  en  était  tout  de  même  sorti  riche  et
puissant.  Il  n'y  avait  que  l'eau  dont  ils  n’étaient  jamais  sortis
vainqueurs, il  fallait donc que Pharaon ordonne à son armée de
jeter tous les bébés mâles juifs dans le Nil. 
Yitro lui  conseilla  d'abandonner  l'idée  de  vouloir  anéantir  les
Juifs,  car  tous  ceux  qui  avaient  essayé  auparavant  ne  s'étaient
attiré  que  des  malheurs  sur  eux  et  leur  peuple.  Yitro  vit  que
Pharaon s'irrita fortement contre lui à cause de son conseil et il
prit la fuite. 
Yiov quant à lui décida de se taire.
Pharaon décida donc d'agir selon le conseil  de Bilaam. Hachem
jugea  par  la  suite  ces  trois  conseillers  mida  kénégued  mida
(mesure pour mesure) : 
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 notre
oppression  »,

ceci  se  réfère  à  la
contrainte, comme il est dit :
« J'ai vu l'oppression avec
laquelle  les  égyptiens  les
pressèrent. » (Chémot 3;9)

« Et ee  ת אל תור אל .ור נו  צע חב ק. לי חמ ד מ  זאה המ
י יתי אי ם רנ גמ ור ר:  ממ אמ א נ  א שה מות  כ ר
ם יי רמ צר מי ר  א שה אב ץ  חמ מ ל  המ ת  אא

ים  צי םלתחב : אתתנ

Bilaam qui avait conseillé de les tuer sera finalement tué par eux. 
Yitro qui  risqua  sa  vie  pour  eux  aura  le  mérite  d'avoir  des
descendants au sein du Sanhédrin. 
Yiov, à cause de son silence, subit de terribles souffrances. 
Le  Ets  Yossef  déduit  de  ce  récit  que  celui  qui  a  l'occasion  de
protester  contre  le  mal  mais  reste  indifférent  sera  considéré
coupable par le Ciel.

À la recherche des nourrissons hébreux
Suite au terrible décret de Pharaon de tuer tous les nouveau-nés,
les  parents  s'ingénièrent  à  trouver  des  cachettes  pour  leurs
nourrissons. Que ce fut dans des caves ou dans des tunnels, tous
les moyens étaient bons pour échapper à cet atroce décret. Durant
une  certaine  période,  ils  réussirent  à  y  échapper,  mais  les
Egyptiens ne baissèrent pas les bras.
Que firent-ils ?
Ils amenèrent leurs propres nourrissons dans les demeures juives
et les firent pleurer afin de déclencher les pleurs des nourrissons
hébreux  cachés  dans  les  recoins  de  la  maison.  Les  Egyptiens
étaient prêts à tout pour faire pleurer leurs propres enfants : ils
allaient jusqu'à les affamer pour qu'ils pleurent plus facilement !

La fuite miraculeuse
Voyant les Egyptiens, petits et grands, prêts à tout pour dénicher
les  nouveau-nés  hébreux,  les  mères  juives  prirent  la  fuite  pour
aller accoucher en cachette dans les champs.
C'était  sous  des  pommiers  que  par  miracle  Hachem  leur
administrait  une  épidurale  pour  qu'elles  puissent  mettre  au
monde  six  enfants  à  la  fois  (voire  plus,  selon  différents
midrachim), sans la moindre souffrance.
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 l'Éternel
nous  sortit

d'Égypte  d'une  main
forte  et  d'un  bras
étendu, avec une grande
terreur,  avec  des  signes
et des prodiges. » (Dévarim
26;8)

« Et ה  aa    נו אע צי י ות נו  וי אע צי י ות הוי התונ יר
ם יי רמ צר מי דbb    מי ינ ה   ב ר קנ זנ חב

ccטו ינה נר רתעמ  זר אdd, ו בי מתרנ ו בר
דתל תee, ג נ אתתות יםff ו בר תי מתפר .ו בר

Une protection divine
Malheureusement,  après  l'accouchement,  les  mères  étaient
contraintes  de  laisser  leurs  nouveau-nés  sous  le  pommier.
Déchirées, les larmes aux yeux et le cœur lourd, elles se séparaient
de leur enfant ! Mais Hachem dans Sa grande bonté ne les laissa
pas seuls.  Auprès de chacun de ces nouveau-nés,  Il  envoyait  un
ange chargé de s'occuper de lui, le laver, l'oindre d'huile, le nourrir,
le bercer...  Chaque enfant était placé entre deux rochers qui l'un
l'abreuvait de lait et l'autre de miel.

Sauvés !
La chose se sut, et les forces de l'ordre égyptiennes ne tardèrent à
venir sur les lieux pour observer ce qui se passait. Mais un miracle
se  produisit :  dès  leur  arrivée,  les  bébés  s'enfoncèrent  dans  la
terre  et  se  volatilisèrent  sans  laisser  de  traces.  Furieux,  les
Egyptiens amenèrent des vaches pour labourer la terre et faucher
les  bébés  mais  Hachem  enfonça  les  nourrissons  sous  terre.
Déterminés,  ils  apportèrent  alors  des  charrues  capables
d’approfondir le sillon et de creuser en profondeur. Mais en vain.
Bredouilles,  ils  se  consolèrent  en  s'imaginant  que  ces  enfants
étaient sûrement morts étouffés sous terre. 
Mais une fois les Égyptiens partis,  les nourrissons remuaient et
sortaient de la terre comme la végétation des champs, comme il
est dit : « Je t’ai fait croitre comme la végétation des champs ».
Après avoir  été  élevés  par  l’intervention  d'Hachem,  ces  enfants
retrouvèrent  de  façon  miraculeuse  leurs  parents  lorsqu’ils
grandirent.
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nous
sortit  d'Égypte »,  non par
l'intermédiaire  d'un  ange47,
non par l'intermédiaire d'un
séraphin  et  non  par
l'intermédiaire  d'un
messager.  Le  Saint,  béni
soit-Il,  dans  toute  Sa
gloire,  le  fit  Lui-même !
Ainsi  qu'il  est  dit :  « Je
traverserai  le  pays
d'Égypte  en cette  nuit-là,
et  Je  frapperai  tout
premier-né  dans  le  pays
d'Égypte,  de  l'homme  à
l'animal  et  J'exécuterai  les
jugements  contre  tous  les
dieux de l'Égypte, Je Suis
l'Éternel.» (Chémot 12;12)

L’Éternel aa   הויי ותציאענו התור יר  
ם יי רי צר מי י .מי די יר ל  עמ לתא 

ךר אנ לר ף. ממ רנ י שננ די ל יר לתא עמ .ור
יחמ לי נ שה י  די יר ל  עמ לתא  א. ור נ ל  אא

דות בות כר רו ךר הו א ב י שה ב נ דות ק נ המ
מות צר עמ ר, ו בר ממ אמ נ א א :שה

ם יי רמ צר מי ץ  רא אא בר י  ת י רר במ ענ ור
ז אה המ לנה  יר מ ל  י, ב מ יתי י כ  הי לור נ כ   

ר  כות םב ר יי רמ צר מי ץ  רא אא ב ר
ה מנ הי ד ב ר עמ ור ם  דנ אנ ל, מי כנ ו בר

ה שנא עמ אא ם  יי רמ צר מי י  לתהי אמ
ים טי פנ י. שהר ני האב התונ :  יר

47) Hakol Min Hachamayim, tout vient du Ciel !... C'est évident. 
Mais l'auteur de la Hagada nous le fait remarquer et insiste : 
 « Hachem nous a fait sortir d’Égypte, non par l'intermédiaire d'un
ange... » Il est venu ce soir, personnellement, nous délivrer.
Comme il est dit : « Je passerai dans le pays d’Égypte cette nuit-
là... »  (Chémot 12 ;  12).  Jusqu'à présent  tout  s'était  produit  par
l'intermédiaire de Moché et Aharon. Mais le dénouement final de
ce  scénario  incroyable,  c'est  le  Créateur  Lui-même  qui  vint  le
réaliser et accomplir Sa promesse : celle de nous faire devenir un
peuple libre.
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48  parcourrai  la
terre d'Égypte »

,  Moi et non un ange ; « Je
frapperai  tout  premier-né
», Moi et non un séraphin ;
«J'exécuterai les jugements
contre  tous  les  dieux  de
l'Égypte », Moi et non un
messager ; « Moi, l'Éternel
»,  c'est  Moi  et  nul  autre  !
(Chémot 12;12)

« Je י ת י רר בי ער יור ת י רר בי ער םור יי רמ צר ץ מי רא אא  בר
י,  ני ךראב אנ לר לתא ממ י.  ור יתי י כ  הי ור

ל  נ ר כ  כות י ,ב ר ני ףאב רנ לתא שננ . ור
ם יי רמ צר מי י  לתהי אמ כתל  ו בר

ים  טי פנ ה שהר שנא עמ י ,אא ני לתאאב  ור
יחמ לי נ י. שה ני ה אב התונ יר י ,  ני אב

ר חי לתא אמ : הו א ור

48) « Je parcourrai, Je frapperai et Je ferai justice »
Hachem vint personnellement nous délivrer d’Egypte ! 
La  Guémara  nous  enseigne  que  le  mot  « Egypte/מיצררמיים »
commence par un « מ/mèm» ouvert en bas et se termine par un
.mèm » fermé/ם »  Cela  nous apprend que quiconque entrait  en
Egypte ne pouvait en sortir.
De plus,  entre ces deux « mèm »,  on retrouve les lettres qui צרי 
forment  le  mot « yétser/יצר »   pour  nous  dire  que  lorsque  le
yétser hara/mauvais penchant entre en nous, il ne peut en sortir.
Tant que le yétser est extérieur, on parvient encore le combattre,
mais  une  fois  intégré  en  nous,  il  est  fixé !  Sommes-nous  alors
condamnés ?
Le texte ci-dessus vient nous rappeler que c'est Hachem Lui-même
qui nous a délivrés d’Egypte : « אני/Je parcourrai, Je frapperai et Je
ferai justice ». 
Lorsque l'on place le « אבניי/Je », c'est-à-dire Hachem, à la place du
mèm », on obtient//מי » yétser » qui se trouve entre les deux/יצר »
le mot « מאמין/maamine ». 
Ainsi,  seul celui  qui est « מאמין/maamine » pourra se défaire de
son ,« yétser/יצר »   quel  qu'il  soit,  et  sortir  ainsi  de  son  « 
! Egypte » personnelle, de ses limitations/מיצררמיים
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 main
forte49 

»,  ceci  se  réfère  à  la
peste,  comme  il  est  dit :
« Voici  que  la  main  de
l'Éternel  sera  sur  tes
troupeaux  dans  les
champs,  sur les  chevaux,
sur  les  ânes,  sur  les
chameaux,  sur le gros et
le petit bétail, une peste
très lourde.» (Chémot 9;3)

« D'une bb  ד יר דב ר יר ה ב ר קר זר ר זות,- חב בא ד א ,המ
מות ר כ ר ממ אמ נ א א ה: שה ני דהי ימ  

ר א שה אב ךנ  נר קר מי ב ר ה  ינ הות ה  התונ יר
ה דא נ שנ  ים, ב מ ו סי ס  ים, ב מ מתרי חב ,ב מ

ים לי ממ ג ר ר, ב מ קנ ב נ תאן  ב מ צ  ,ו במ
ר בא אתד דא ד מר בי נ .  כ 

 bras
étendu »,

ceci  se  réfère  au  glaive,
comme  il  est  dit :  « Son
glaive  était  tiré,  dans  sa
main  étendue  sur
Yéroushalaïm. » (Divrei
Hayamim 1 21;16)

« D'un cc  רתעי זר בי רתעיו  זר בי ה ו  יר טו  זות - נר
ב רא חא מות  ,המ ר כ ר ממ אמ נ א א :שה
ות ב  רר חמ דות ור ינ ב ר ה  לו פנ ,שהר
ה טו ינ ם נר יי למ רו שנ ל יר .עמ

 une
grande

terreur», ceci se réfère à la
révélation de la Présence
Divine,  comme  il  est  dit :

« Avec dd  א מתרר בר או  מתרר בר דתל  ו  ו י זאה -ג ר ל  גי
ה יננ כי מות  ,שהר ר  כ ר ממ אמ נ א א אות: שה
ה  ס נ ני יםהב לתהי בתא  אמ ת לנ חמ קמ לנ

49) « D'une main forte »
Le Maassei Nissim nous explique que chaque plaie fut infligée par
le doigt de Hachem. La peste étant la cinquième plaie infligée aux
égyptiens, Hachem, à ce moment-là, utilisa une main (chaque plaie
se faisant avec un doigt, la cinquième se produisit avec la main).
C'est  pour  cela  que  nous  disons  béyad  ‘hazaka...  (D’une  main
forte), cette main forte qui a déjà infligé cinq plaies.
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« Un  dieu  a-t-il  jamais
essayé  de  prendre  pour
lui  une  nation  du  milieu
d'une  autre  nation,  par
des  épreuves,  des  signes
et  des  prodiges,  par  la
guerre, d'une main forte et
d'un bras étendu, avec de
grandes  terreurs,  comme
tout  ce  que  l'Éternel

תת ס  ממ ב ר י  ות ג  ב  רא קא מי י  גות לות 
ים תי פר מות ו בר אתתתת  ,ב ר

ה מנ חנ לר מי ה ו בר קנ זנ חב ד  ינ ו בר
ה טו ינ נר עמ  רות זר ים, ו בי אי רנ מות ו בר

ים דתלי כתל, ג ר ה כ ר שננ ענ ר  א שה אב
ם יכא לתהי אמ ה  התונ יר ם  כא לנ

ם יי רמ צר מי יךנ ב ר ינא עי  .לר

votre D.ieu a fait pour vous en Égypte devant vos yeux ? »
(Devarim 4;34)

 des
signes »,

ceci se réfère au bâton50

« Avec ee  ת אתתות בר תו  אתתות בר ה זאה ו  טא מ מ  ,המ
מות ר כ ר ממ אמ נ א א ת: שה אא ה ור א ט  מ מ  המ

50) Les secrets du bâton de Moché 
Où Moché a-t-il reçu son bâton ?
Ce n'est autre que Yitro, le beau-père de Moché, qui lui transmit ce
bâton. Avant que Moché n'épouse Tsipora, Yitro l’amena dans son
jardin pour lui  faire  découvrir  un arbre magnifique aux racines
profondément enfoncées dans la terre. Cet arbre verdoyant était
couvert de branches, de feuillage, de bourgeons en fleur et de noix.
Yitro lui expliqua qu’au crépuscule du sixième jour de la création
du monde, Hachem créa un bâton d'une extrême importance. Ce
bâton fut transmis à Adam Harichone au Gan Eden. Puis Adam le
transmit à ‘Hanokh, qui le transmit à Noa'h, puis à Chem, qui le
transmit à Avraham. Il arriva ensuite entre les mains de Its'hak qui
le  transmit à Yaakov.  Celui-ci  l’emporta  en Égypte et  le  remit  à
Yossef.  A la mort de Yossef,  Pharaon s'empara de ce bâton et le
déposa dans la salle des trésors parmi tous ses objets de valeur.
Yitro révéla à Moché qu'avant de s'enfuir du palais royal, il  s’en
était  emparé et  l’avait  pris avec lui.  En arrivant à Midiane,  il  le
planta  dans  son  jardin  de  telle  manière  que  personne  n’avait
réussi  à  le  sortir  de  terre.  C'est  alors  que  ce  bâton  a  poussé
miraculeusement et est devenu cet arbre magnifique.
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(de Moché), comme il est
dit :  « Prends  dans  ta
main ce bâton avec lequel
tu feras les signes. » 

ז אה ח  המ ק מ ךנ ת י דר ינ ר, ב ר א שה אב
אתתתת ת הנ ות אא ה ב  שנא עב .ת מ

Avant de lire le paragraphe suivant51, on apporte au chef de famille un
récipient, de préférence fêlé ou ébréché, dans lequel il versera un peu de
vin (16 fois au total)  à chaque mot surligné.

Enfin, Yitro confia à Moché que de nombreux prétendants se sont
présentés  pour  demander  la  main  de  Tsipora.  À  chacun  il
demandait d'essayer de déraciner cet arbre, car celui qui en serait
capable épouserait  sa fille.  Nombreux sont ceux qui  ont essayé,
sans résultat, et ont même été engloutis par l'arbre !
C'est  alors  que  Moché,  confiant,  s'approcha  et  le  déracina  sans
aucune difficulté. Ce « bâton » était excessivement lourd : il pesait
40 séa (environ 350 kg) !
Sur ce bâton étaient gravés le Nom le plus saint d'Hachem ainsi
que  les  initiales  du  nom  des  dix  plaies  :  « Détsakh,  ‘Adach,
Béa’hav ».

51) Avant  d'aborder  l'essentiel  de  la  sortie  d'Égypte  et
l'accomplissement des 10 plaies par l'intermédiaire de Moché et
Aharon, replaçons-nous dans le contexte.
Hachem dit à Moché et Aharon d'ordonner à Pharaon de laisser
partir  Son  peuple.  Il  leur  annonça  aussi  qu'Il  allait  endurcir  le
cœur de Pharaon afin de multiplier les signes et les miracles.
Suite  à  cela,  Moché  et  Aharon  se  dirigèrent  vers  le  palais  de
Pharaon, dont l'accès n'était pas une mince affaire.  En effet,  il y
avait de nombreuses portes, chacune d'entre elle surveillée par un
garde  armé  jusqu'aux  dents,  sans  compter  les  lions  et  bêtes
féroces prêts à surgir sur les étrangers désirant pénétrer dans les
lieux. Moché et Aharon entrèrent pourtant sans crainte, les gardes
lâchèrent contre eux les bêtes féroces et les lions affamés qui, à
l'étonnement de tous, vinrent lécher les pieds de Moché tels des
chiens dociles retrouvant leur maître, ceci grâce à l'intervention de
l'Ange Gabriel.
Les voilà arrivés devant Pharaon, celui-ci, fou de rage, hurle contre
ses gardes, et dans sa colère il en tua, fouetta et renvoya quelques-
uns...
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 des
prodiges », ceci

correspond  au  sang,
comme il est dit : « Et Je
montrerai  des  prodiges
dans les cieux et sur terre ;
du  sang,  du  feu  et  des
colonnes de fumée. » 

« Et ff  ים תי מתפר בר יםו  תי מתפר בר ם זאה , ו  ד נ ,המ
מות ר כ ר ממ אמ נ א א י: שה ת י תמ ננ ור

ץ רא אנ ם ו בנ יי ממ נ שה  ים ב מ תי פר .מות
ן3 נ שה ת ענ רות ימר תי .ור שה2 אי ונ ם1 ד נ

Après  tout  cela,  Moché  et  Aharon  transmirent  le  message  de
Hachem à Pharaon, celui-ci septique, demanda, sur le conseil de
Bil'am, que les deux frères lui prouvent à l'aide de signes, qu'ils
étaient bien des envoyés de D.ieu.
C'est alors que Aharon jeta son bâton et que celui-ci se transforma
en  serpent,  cela  fit  rire  Pharaon  et  sa  cour.  Pharaon  leur  dit  :
« C'est  avec  cela  que  vous  pensez  me  convaincre  ?  Même  mon
épouse sait  en faire  autant  ! »  Il  fit  alors  venir  des  enfants  qui
réalisèrent  le  même  « tour  de  magie »,  et  le  palais  de  Pharaon
grouilla de serpents. 
Les magiciens de Pharaon dirent en se moquant : « Moché, avais-
tu vraiment l'intention de vendre de la paille à Ofraïm (une ville
réputée pour son blé) ? Pensais-tu nous épater avec ce petit tour
de magie, dans un pays comme l'Égypte, règne de la sorcellerie ? »
Moché leur répliqua : « Celui qui a des bons légumes à vendre va
sur  un  marché  où  les  acheteurs  sont  des  connaisseurs,  car  ils
savent les apprécier... »
C'est alors que le serpent de Aharon avala tous les serpents des
égyptiens,  mais cela ne suffisait pas encore pour les convaincre,
c'est  alors  que  Aharon  ordonna  à  son  bâton  d'avaler  tous  les
autres bâtons, à ce moment précis, l'avis de Pharaon commença à
changer,  tremblant  de  peur  à  l’idée  que  ce  bâton  serait  aussi
capable de l'avaler. Mais comme Hachem les en avait prévenus, le
cœur de Pharaon s'endurcit, et il renia l'existence de D.ieu.
C'est alors que commença la série des dix plaies qui s'abattit sur
l'Égypte et son peuple.
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 explication:
« Par  une

main  puissante »,  deux.
« Par  un  bras  étendu »,
deux.  « Par une  grande
terreur »,  deux.« Par des
signes »,  deux.  « Par des
prodiges »,  deux.  Ce  sont
les Dix Plaies que le Saint,
béni  soit-Il,  a  infligées  aux
égyptiens  en  Égypte,  les
voici :  

Autre ר בר רדר בר ר דר חע ד: אי ינ ה ב ר קנ זנ ,חב
ם יי מ ת  רתעמ, שהר זר ה ו בי טו ינ ,נר
ם יי מ ת  א, שהר מתרנ דתל ו בר ,ג נ
ם יי מ ת  ת, שהר אתתות ם ,ו בר יי מ ת  ,שהר

ים תי מתפר ם ,ו בר יי מ ת  ו , שהר ל  אי
יא בי הי א שה ת  ות כ  ממ ר  שנא עא
ל עמ הו א  רו ךר  ב נ שה  דות ק נ המ

ים רי צר מ י ים המ רמ צר מי , ב ר לו   אי ור
ן :הי

Sang   –  Grenouilles   –
Poux  -  Bêtes  sauvages  –
Peste  -  Ulcères -  Grêle  –
Sauterelles  –Ténèbres  -
Mort  des  premiers  nés.

ם  4  עמ   5 ד נ ד י רר פמ ים 6 צר ני כ י
ב  7 רות ר  8  ענ בא ין  9 ד א חי  שהר

ד  10 רנ ה  11  ב נ ב א רר ךר  12 אמ א חשה
ת 13 כ מ ת  ממ רות כות ב ר

 Yéhouda  y
faisait

référence   sous  forme
d’acronymes52 :   

Rabbi י ב י ירי ב י ןרי תי נות ה  ינ הנ ה  הו דנ יר  
ים: ני נ מ  ם סי הא ב נ

52) Rabbi Yéhouda nous enseigne que ces acronymes des dix plaies
(d’ailleurs gravés sur le bâton de Moché) étaient bien plus qu'une
aide  mnémotechnique  pour  se  souvenir,  mais  une  vraie  source
d'information. 

Detsa'h- ך''דצ   -  Adach- ש''עד   -  BeA'hab-אח״ב
Ils désignent en effet une classification spécifique des 10 plaies en
trois  groupes  distincts  de  trois  plaies,  la  dernière  plaie
représentant une catégorie à elle seule.  Chaque groupe de plaie
contient un message et un but.
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Detsa'h – Adach -
BeA'hab53

"ךר 14 צמ "שה 15 ד ר דמ  עמ

"ב16 חמ אמ ב ר

Avant  de  continuer  le  récit,  on  vide  le  récipient  dans  un
endroit qui ne sera pas foulé des pieds, comme dans un évier
par exemple.

• Groupe ך''דצ  Le  sang,  les  grenouilles  et  les  poux,  prouvèrent
l'existence de Hachem à Pharaon qui refusait d'y croire. Ces plaies
furent accomplies par Aharon avec l'aide du bâton.

• Groupe ש''עד   Les  bêtes  féroces,  la  peste  et  les  ulcères,
témoignèrent de la puissance et du pouvoir de Hachem sur toute
la face du monde. Ces plaies furent accomplies par Moché mais
sans le bâton.

• Groupe La אח״ב   grêle,  les  sauterelles  et  les  ténèbres,
démontrèrent que Seul Hachem gère le monde, et qu'Il a les pleins
pouvoirs. Ces plaies furent accomplies par Moché avec le bâton.

• La mort des premiers-nés n'appartient au troisième groupe que
par souci mnémotechnique, mais elle vint démontrer que la vie et
la mort sont entre les mains de Hachem. Cette plaie s'accomplit
par Moché sans bâton.
De  plus,  au  sein  de  chaque  groupe,  les  deux  premières  plaies
survinrent  après  un  avertissement,  tandis  que  la  troisième
s'abattit subitement. Aussi, pour les premières de chaque groupe,
Pharaon fut averti de bon matin sur les bords du Nil.  Quant aux
deuxièmes de chaque série, il le fut dans son palais.

53) Pourquoi avons-nous versé du vin 16 fois ?
L'ange préposé à infliger les coups aux égyptiens porte le nom de
16יו= or si on décompose son nom en deux on obtient , יוה''ך  et הך
qui signifie “coup”.
Autre explication,  l'épée de Hakadoch Baroukh Hou possède 16
faces.
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our  annoncer  cette  plaie  à  Pharaon,  Moché  le
rencontra  au  bord  du  Nil  où  il  se  rendait  chaque
matin pour faire ses besoins.  En effet,  il  prétendait

être un dieu, or un dieu n'a pas besoin de se soulager, donc
pour  entretenir  ce  mensonge,  il  se  cachait  des  yeux  du
peuple pour ce faire.

P
Après  trois  semaines  d'avertissements,  qui  laissèrent
Pharaon de marbre, Moché décida de passer à l'action par
l'intermédiaire de Aharon. 

En effet, Le Midrach Raba (9 ; 10) nous enseigne que dans
un premier temps, Hachem avait ordonné à Moché d'étendre
sa main sur le fleuve pour infliger la première plaie.  Mais
Moché demanda à Hachem s’il était juste qu'il agisse ainsi,
comme il est dit : « Celui qui a bu de l'eau d'un puits ne doit
pas y jeter de pierre. » 

Rappelons que Moché, nourrisson,  avait  été déposé sur le
fleuve dans un panier d'osier, afin d’être sauvé du décret de
Pharaon, et que Hachem, par l'intermédiaire de l'eau, l'avait
dirigé vers la maison de Pharaon pour qu'il y grandisse. 

Ce scénario de proposer à Moché de frapper l’eau avait donc
été mis en place par Hachem, afin de l’éprouver et il  réagit
selon  les  « attentes »  de  Son  Créateur,  cela  afin  de  nous
enseigner  la  Mitsva  de  Hakarat  Hatov,  le  devoir  de
reconnaissance  et  de  gratitude,  même  envers  les  objets
inanimés.

Aharon lança donc cette première plaie, et voilà que toutes
les  eaux  d'Égypte  se  transformèrent  en  sang.  Le  Nil  tout
entier,  de  la  piscine  municipale  jusqu'à  la  gourde  de
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l'égyptien, chaque goutte d'eau fut transformée, et même les
jus  de  fruit  !  Une  transformation  tant  au  niveau  de  la
couleur, qu’au niveau du goût, de la texture et de l’odeur...
l'horreur pour toute l'Égypte. 

Les poissons du Nil  eux non plus ne supportèrent  pas ce
changement et périrent. L’Égypte se trouva plongée dans le
sang,  et  l’odeur délétère qu’il  dégage ainsi  que le  poisson
pourri...  partout  enfin  presque  partout.  Car  au  pays  de
Gochen,  là  où  vivaient  les  Bnei  Israël,  une  source  d'eau
potable, pure et claire coulait à flot. La chose se sut, et les
égyptiens assoiffés se précipitèrent vers cette source, mais
dès  que  cette  eau  se  trouvait  dans  leurs  mains,  elle  se
transformait  aussitôt  en  sang  elle  aussi.  Ou  bien  si  un
égyptien partageait une cruche avec des Bnei Israël lorsqu'il
se servait dans son verre, c'est du sang qui coulait,  tandis
que pour les autres, de l'eau claire et limpide. Lorsque les
égyptiens découvrirent qu'en achetant l'eau aux Bnei Israël
par contre, celle-ci demeurait telle quelle, c'est par milliers
qu'ils débarquèrent pour en acheter. Pour la première fois,
on touche de l'argent en liquide ! Pharaon fut seul épargné
de cette plaie, par reconnaissance pour avoir élevé et nourri
Moché dans son palais.

Après sept  jours de bains de sang,  et  l'état désastreux de
l'Égypte, Pharaon resta tout de même sur ses positions et ne
laissa pas sortir les Bnei Israël.

Le mida ké négued mida de la plaie : 
• Pour avoir jeté les nouveau-nés hébreux dans les eaux du Nil.
• Pour avoir répandu le sang des bébés hébreux égorgés par
Pharaon lorsqu'il fut atteint de la lèpre.
• Pour avoir empêché les femmes juives de se tremper dans le
Nil afin d’être pures pour leurs maris.
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 peine Pharaon s’est-il relevé de cette plaie sanglante
que  Moché  et  Aharon  lui  rendent  visite  pour
l'avertir de l’imminence d'une seconde plaie, au cas

où  il  resterait  sur  ses  positions.  Ils  lui  annoncèrent  une
terrible  nouvelle,  une invasion de  grenouilles  dans  toutes
l'Égypte, elles s'introduiraient dans tous les recoins, dans les
maisons,  les lits,  les pétrins,  les fours...  après avoir  été au
rouge, l'Égypte va passer au vert, tellement la concentration
de  grenouilles  sera  forte.  Mais  pour  la  seconde  fois  cet
avertissement ne le fera pas changer d'avis.

A

Comme  la  première  plaie,  celle-ci  aussi  devait  être
accomplie par Aharon qui devait encore une fois frapper sur
l'eau.

Au  départ,  c'est  une  énorme  grenouille  qui  surgit  du  Nil,
mais à sa vue, au lieu de se rétracter et de se repentir, les
égyptiens  l’assaillirent  et  l'accablèrent  de  coups  de  bâton
afin de la tuer.

Mais au lieu de provoquer sa mort, les coups reçus par la
grenouille la firent cracher d'autres petites grenouilles. Dans
la  panique  et  la  colère  provoquées  par  le  sentiment  de
défaite,  les égyptiens frappèrent encore et encore,  et  c'est
alors que la grenouille se démultiplia à vitesse grand V, pour
envahir tout le pays. Aussi, chaque goutte de transpiration
produite par un égyptien se transforma en grenouille, elles
surgirent de chaque flaque ou source d'eau.

Leur nombre démesuré et leurs coassements assourdissants
rendirent insupportable la vie aux égyptiens qui vécurent un
véritable,  infernal  et  interminable  cauchemar.  Même
lorsqu’un égyptien croyait enfin avoir trouvé la tranquillité
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en se réfugiant et s'enfermant dans un bunker de l'époque,
Hachem  faisait  un  autre  miracle,  les  grenouilles  y
pénétraient.

Trop c'est trop ! 

Pharaon  convoqua  Moché  et  Aharon  pour  qu'ils
interviennent auprès de Hachem afin de faire cesser la plaie.
Moché implora Hachem, et toutes les grenouilles trouvèrent
la  mort,  sauf  celles  qui  s'étaient  réfugiées  dans  les  fours
pour avoir accompli l'ordre de Hachem de façon plus zélée
que les autres.  En effet,  celles-ci avaient risqué leurs vies.
Cela  vient  nous  apprendre  que  celui  qui  se  dévoue  au
maximum pour servir Hachem ne subira pas de dommages.
Celles-ci  regagnèrent  donc les  eaux,  tandis  que les  autres
moururent à l’endroit même où elles se trouvaient. L'Égypte
se transforma alors en véritable morgue à grenouille et une
odeur répugnante l’enveloppa. Pelles à la main, les égyptiens
se mirent au travail au plus vite pour débarrasser le pays de
tous ces cadavres qui en recouvraient la surface.

Une fois la plaie terminée, le cœur de Pharaon revint à la
"normale", et il refusa de nouveau de laisser partir les Bnei
Israël.

Le mida ké négued mida de la plaie :  
• La  cacophonie  des  coassements  pour  avoir  empêché  les
Bnei Israël de faire entendre la douce mélodie de leur Téfilot.
• Les  mauvaises  odeurs  des  cadavres  de  grenouilles,  pour
avoir  battu  les  Bnei  Israël  sans  pitié  jusqu'à  ce  qu'une
mauvaise odeur émane de leurs bouches.
• Pour avoir  volé le  sommeil  des Bnei  Israël  en les faisant
travailler à toute heure, ils seront donc eux aussi dérangés à
tout instant par les coassements et les bonds des grenouilles.
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'ayant  pas  tenu  compte  des  deux  premiers
avertissements,  cette  plaie  surviendra  sans  que
Pharaon ne soit prévenu. Ce sera aussi Aharon qui

accomplira  cette  troisième  plaie,  pour  la  même raison de
reconnaissance de Moché, comme il est dit : « Il ne convenait
pas que la poussière fut frappée par Moché, car elle l'avait
protégé quand il avait tué l'égyptien : il l’avait caché dans le
sable. » (Chémot 8 ; 12) En effet, Aharon devra frapper sur le
sol (le sable) pour transformer toute la poussière d'Égypte
en poux.

N

En  agissant  ainsi,  un  nuage  épais  de  poux  s'éleva  et  se
répandit  sur  toute  la  surface  du  pays.  Toute  la  poussière
d'Égypte  se  transforma  en  différentes  espèce  de  poux  et
d'insectes  répugnants.  Ils  envahirent  les  égyptiens,  dans
tous leurs orifices, sur leurs corps, dans leurs vêtements et
dans  leurs  champs.  Ça  gratte,  ça  gratte !!!  Tout  le  monde
gesticule et se démange, ils se grattent jusqu'au sang. 
Le  cauchemar  !  Alors  qu'ils  avaient  retrouvé  un  peu  de
sérénité  après  les  deux  premières  plaies,  voilà  le  pays
encore  une  fois  plongé  dans  un  enfer.  Les  sorciers  de
Pharaon lui annoncèrent que c'était bien là le doigt de D.ieu
qui  provoquait  tous  ces  dégâts,  le  cœur  de  ce  dernier  se
renforça  et  il  ne  les  écouta  pas,  comme  l'avait  prédit
Hachem.

Le mida ké négued mida de la plaie :  
• Pendant leur esclavage, les Bneï Israël avaient l’interdiction
de prendre des bains, à cause de cela ils étaient remplis de
poux. C'était donc au tour des égyptiens de les supporter.
• Les égyptiens avaient forcé les Bneï Israël à balayer toute la
poussière des rues d'Égypte.
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our annoncer cette plaie à Pharaon, Hachem ordonna
à Moché de se lever plus tôt qu'a l'accoutumée, car
Pharaon  fatigué  de  se  faire  déranger  le  matin  par

Moché, avait décidé d’avancer l’heure de son « cérémonial ».
Quelle mauvaise surprise de voir Moché toujours au rendez
vous ! Surtout qu'il venait chaque fois avec la même requête,
et qu'en cas de refus, une plaie s'annoncerait pour le pays.
Mais comme d'habitude, Pharaon refusa de laisser sortir les
Bneï Israël,  c'est alors que Moché lui annonça que le pays
serait envahi par des hordes d'animaux sauvages et féroces. 

P

Devant  un  Pharaon indifférent  et  obstiné,  refusant  de  les
libérer,  les  bêtes  sauvages  débarquèrent  donc  comme
promis, pour faire des ravages... 

Une coalition animalière exceptionnelle au service de D.ieu
allait dévaster l'Égypte. Toutes sortes d'animaux, répartis en
plusieurs « unités » ou « régiments » :

L'armée de terre composée de lion,  d'ours,  de renards,  de
rhinocéros...  mais  aussi  de  kangourous,  de  chats,  de  rats,
d'éléphants, de belettes, et de différents types de reptiles...

L'armée de l'air représentée par les aigles, vautours, hiboux
et autres volatiles sauvages.

Et enfin la marine, représentée par le navire surnommé « Le
Silonit », une pieuvre géante munie de tentacules longues de
dix  amot  (environ  5  mètres).  Elle  sortait  de  l'eau  pour
terroriser la population en se baladant dans les rues et en
lançant ses tentacules un peu partout autour d’elle. Même
les bêtes domestiques des égyptiens devinrent agressives et
sauvages  et  se  retournèrent  contre  leurs  maîtres  en  les
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blessant.  Des animaux déchaînés,  qui ne s'attaquaient pas
seulement à la population, mais détruisaient tout sur leur
passage.

Pharaon  cloîtré  dans  son  palais,  craqua !  Il  demanda  à
Moché d'implorer son D.ieu pour que cesse cette plaie, en
échange de quoi  il  laisserait  partir  les  Bnei  Israël.  Moché
implora, Hachem exécuta, mais Pharaon oublia sa promesse
et se renforça sur ses positions : le peuple ne sortira pas !
Pour la plaie des grenouilles, D.ieu avait laissé les cadavres
pourrir dans les rues de l'Égypte, en ce qui concernait les
bêtes sauvages,  Hachem n'agit  pas de la même façon,  afin
que les égyptiens ne profitent pas des peaux de bêtes pour
obtenir du cuir et de la chair consommable.

Le mida ké négued mida de la plaie :  
• Les égyptiens avaient envoyé les Bnei Israël capturer des
bêtes sauvages, tout en sachant qu'ils seraient soit tués soit
blessés gravement.
• Les égyptiens avaient contraint les Bnei Israël à s’occuper
de la jeunesse égyptienne pendant des heures interminables,
ils  devaient  tout  faire  sans  s’arrêter,  traités  comme  des
esclaves.  Les  bêtes  sauvages  devaient  donc  se  charger  de
dévorer  ces bébés en question pour  soulager  la  charge de
travail des Bnei Israël.

es  rétractations  de  Pharaon  vont  lui  causer  de
nouveaux  soucis.  Hachem  parla  à  Moché  et  lui
demanda de l’avertir de laisser sortir le peuple, sinon,

une nouvelle plaie nommée « la peste » allait s'abattre sur
tout  le  bétail  égyptien.  Mais  cette  fois-ci,  les  délais  de
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réflexion  de  Pharaon  seraient  écourtés  à  24  heures.  S’il
refusait,  la  plaie  commencerait  dès  le  lendemain.  Avec
Hachem, les choses ne se passent pas comme avec Pharaon,
chose  promise,  chose  due,  et  dès  le  lendemain,  puisque
Pharaon  refusa  encore  cette  fois,  l'Égypte  vit  tomber  son
bétail.  Les bêtes s'écroulèrent,  périrent et pourrirent dans
tous  les  coins  de  l'Égypte.  De  ce  fait,  une  épidémie  se
propagea  de  façon  fulgurante.  Une  plaie  « à  tête
chercheuse », car seules les bêtes égyptiennes mouraient et
celles des Bneï Israël étaient épargnées. Les égyptiens qui se
trouvaient  en  contact  avec  la  bête  étaient  eux  aussi
contaminés et mouraient, tandis que d'autres trouvaient la
mort pour avoir été écrasés par une bête foudroyée. Mais
tout cela ne fit rien à Pharaon, il continua de douter d'une
Présence Divine et de la direction du monde par la main de
Hachem, son cœur s'endurcit encore un peu plus...

Le mida ké négued mida de la plaie :  
• Parce que les égyptiens avaient forcé les Bneï Israël à faire
paître leurs troupeaux dans de lointains pâturages, afin de les
séparer  de  leurs  femmes,  pour  les  empêcher  d'avoir  des
enfants.
• Ils les envoyèrent loin, afin de profiter de leur absence, pour
leur voler leurs bêtes restantes.
• Pour  garder  leur  bétail  en  bonne  santé,  les  égyptiens
utilisaient parfois des Bnei Israël comme attelage.
• Pour ces raisons, le bétail des égyptiens trouva la mort, et
cela leur causa une grande perte.
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'est sans être averti que cette nouvelle plaie survint.
Une  plaie  tout  à  fait  particulière  puisqu’elle  fut
effectuée en trio, par les "mains" de Hachem, Moché

et Aharon. 
C
En  effet  les  autres  plaies  avaient  été  accomplies  soit  par
Hachem Seul (les bêtes sauvages, la peste et les premiers-
nés), soit par Aharon (le sang, les grenouilles et les poux),
soit par Moché (la grêle, les sauterelles et les ténèbres). 

De  plus  elle  comportait  plusieurs  miracles  dans  son
application. 

Comme Hachem le leur ordonna, Moché et Aharon prirent
chacun deux poignées de cendre.  Dans un premier temps,
Moché fit passer la quantité se trouvant dans l'une de ses
mains dans l'autre, afin de recevoir, là où se trouvaient déjà
deux poignées, celles de Aharon. 

Voilà donc Moché avec dans une seule main quatre poignées
de  cendre.  C'est  ensuite  qu'il  jeta  cette  même  cendre  en
direction  du  ciel,  la  cendre  ultra  légère  se  retrouva
miraculeusement éjectée telle une flèche dans le  ciel.  Une
fois dans le ciel, cette même quantité de quatre poignées se
retrouva répandue sur toute la surface du pays d'Égypte et
se  transforma  alors  en  poussière,  avant  de  se  propager,
provoquant pour chaque égyptien en contact avec elle,  de
graves ulcères.

Jamais le peuple égyptien n’avait connu une telle maladie,
des symptômes horribles, ils eurent affaire à un « cocktail »
de  24  types  d'ulcères  en  simultané !!!  Leur  peau  était
recouverte  de  boutons,  cloques  ou  pustules  humides  à
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l'intérieur  et  secs  à  l'extérieur,  brûlant  leur  peau  et  leur
corps.  Des  croûtes  les  démangèrent  terriblement,  des
irritations à tout casser tellement ça gratte !! Ils essayèrent
tout,  pommades,  médicaments,  antibiotiques,  remèdes  de
marabouts... mais rien n'y fit et rien ne les soulagea. 

Même les grands sorciers d'Égypte furent contaminés et n'y
purent rien, eux-mêmes y laissèrent leur peau ! 

Le peuple égyptien et Pharaon ne pouvant plus supporter
cette atroce douleur, Moché et Aharon furent convoqués par
un Pharaon qui les supplia de faire cesser cette plaie. Mais
comme Hachem l'avait annoncé, Il avait endurci le cœur de
Pharaon et celui-ci oublia ensuite ses promesses.

Le mida ké négued mida de la plaie :  
• Pour avoir forcé les Bnei Israël à leur préparer des bains
chauds ou froids, dorénavant les égyptiens ne supporteraient
ni l'un ni l'autre à cause de leurs ulcères.
• Pour avoir forcé les Bnei Israël à travailler sans relâche, et
sans les laisser se gratter quand ils en ressentaient le besoin,
c'est à leur tour de se gratter sans y trouver d’apaisement.
• Ne laissant jamais le temps aux Bnei Israël de soigner leurs
blessures ou en les faisant travailler sous une chaleur torride,
ce fut à leur tour d’avoir le corps brûlé sous l'effet des ulcères,
sans pouvoir se soigner.
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haraon  comprit  qu'il  ne  valait  plus  la  peine  de  se
lever  plus  tôt  pour  faire  ses  besoins  car  tout  le
monde savait qu'il n'était pas un dieu, il était réduit

désormais  à  subir  les  avertissements  et  les  décrets  de
Moché et de son D.ieu. 

P
Malgré cela, et même après de nouveaux avertissements, il
continua à s'obstiner à refuser de laisser partir le peuple,
son cœur étant endurci par Hachem. 

Moché lui annonça donc le prix à payer pour son refus. Il
indiqua  à  Pharaon,  à  l'aide  d'un signe  fait  sur  un cadran
solaire,  qu'à  ce  moment-là  précisément  (indiqué  sur  le
cadran), une grêle terrifiante allait s’abattre sur tout le pays.

La contradiction et l'incompatibilité sont aussi au service de
D.ieu,  ainsi,  les  grêlons  qui  allaient  tomber  seraient  un
mélange extravagant  de  glace  et  de  feu,  sans  que  l'un ne
détruise  ou  n’éteigne  l'autre,  en  harmonie  parfaite,  pour
venger les Bnei Israël et détruire leur bourreau. 

Moché, sur l'ordre de Hachem, prévint avant de frapper, que
tout  bétail,  troupeaux  ou  autres  qui  seraient  mis  à  l'abri
seraient  préservés  de  cette  plaie.  Ceux  qui  auront  agi
prudemment  retrouveront  donc  leurs  biens,  tandis  que
ceux,  comme  Pharaon,  qui  ne  daignèrent  même  pas  tenir
compte  du  conseil  de  Moché  verront  tous  les  leurs
disparaître.

Un véritable bombardement de boules de glace enflammées
pulvérisa tout le pays. 

Faisant de terribles ravages, tout ce qui n'avait pas été mis
dans  les  bunkers  fut  anéanti,  hommes,  bêtes  ou  biens,
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exceptés le blé et l'épeautre qui subirent des dégâts lors de
la plaie suivante.  Le pays d'Égypte en sons et lumières ou
plutôt un feu d'artifice qui avait mal tourné. 

Des bruits d'explosions, des secousses, des tremblements...
la fin est proche ! Et Pharaon craqua à nouveau. Il supplia
Moché et Aharon de faire cesser ce nouveau massacre.

Et  le  voilà  qui  se  repent alors  et  déclare  :  «  J'ai  fauté  et
Hachem est juste. » 

Moché se  met à  prier.  Et  à  peine eut-il  commencé que la
plaie cessa, afin que Pharaon cesse ses louanges et que l'on
n'en  vienne  pas  à  dire  que  ses  demandes  avaient  été
exaucées par D.ieu.

La  plaie  s'arrêta  de  manière  tellement  subite  que  des
grêlons en chute restèrent suspendus dans le ciel, pour ne
tomber que 41 ans plus tard, à l'époque de Yéochoua, (voir
Yéochoua  10  ;  11),  tandis  que  d'autres  resteront  encore
suspendus et tomberont à l'époque de Gog ou Magog.

Pharaon vit  que la  pluie,  la  grêle  et  les  tonnerres avaient
cessé, et il recommença à pécher.

Le mida ké négued mida de la plaie :  
• Pour avoir frappé les Bnei Israël à coups de pierre, ils seront
à leur tour accablés de coups de grêlons.
• Pour  avoir  envoyé  les  Bnei  Israël  travailler  dans  leurs
champs, les tenant ainsi éloignés de leurs femmes, la grêle
détruisit ces mêmes champs.
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oché et Aharon qui connaissaient à présent très
bien le palais royal, s'y rendirent à nouveau sous
les ordres de Hachem, afin de prévenir Pharaon

qu'une nouvelle plaie allait survenir s’il ne laissait pas partir
les Bnei Israël. 

M
Ils  lui  annoncèrent qu'en cas de refus,  une invasion d’une
multitude  de  tous  types  de  sauterelles  recouvrirait  la
surface de l'Égypte. Et là... nouveau coup de théâtre, Pharaon
commence à réfléchir autrement grâce à ses conseillers et
opte  pour  une  réponse  positive.  Il  annonce  à  Moché  et
Aharon qu'il laisserait partir les Bnei Israël servir leur D.ieu
dans le  désert,  mais  il  demande tout  de même qui  devait
partir. 

Moché lui  répondit  que  tout  le  monde  devait  partir  pour
servir  Hachem !  Mais  là,  Pharaon ne fut  pas d’accord...  et
commencèrent donc des négociations très serrées entre eux
deux,  jusqu'à  ce  que  Pharaon  endurcisse  son  cœur,  se
rétracte et annule toute possibilité que qui que soit quitte
l'Égypte.  Après  avoir  entendu  tout  cela,  Hachem  ordonna
d'arrêter toute négociation avec Pharaon et de déclencher la
plaie.

Toujours  sous  les  ordres  de  Hachem,  Moché  étendit  son
bâton et  un vent  puissant  venu de l'Est  se  mit  à  souffler.
Après  avoir  soufflé  24  heures,  ce  vent  apporta  des
sauterelles  par  myriades.  Des  sauterelles  pas  comme  les
autres, elles étaient munies de griffes, de dents et de cornes
pour  blesser  l'ennemi  adversaire.  Des  nuages  épais  de
sauterelles survolèrent une Égypte soudain obscurcie étant
privée des rayons du soleil. Et les sauterelles dévorèrent les
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récoltes,  les  arbres  et  toute  la  verdure  égyptienne,  mais
aussi leurs biens matériels. Ces petites bestioles causèrent
d'énormes dégâts du côté égyptien. Les égyptiens se croyant
malins  et  pensant  tirer  profit  de  cette  plaie,  firent  des
conserves de sauterelles en saumure...

Mais Pharaon désemparé craqua à nouveau, et fit appel aux
deux plus célèbres frères d'Égypte. Il avoua sa faute et les
supplia de faire cesser ce fléau qui avait mis l'Égypte dans
un piteux état. 

Moché  implora  Hachem  Qui  fit  souffler  un  vent  puissant
provenant  de  l'Ouest,  et  emporta  toutes  les  sauterelles,
même celles que les égyptiens avaient mises en conserves !

Le mida ké négued mida de la plaie :  
• Pour avoir forcé les Bnei Israël à cultiver leurs terres afin de
les occuper, de les fatiguer et surtout de les tenir loin de leurs
femmes, afin d’empêcher leur multiplication.
• Pour avoir volé les récoltes des Bnei  Israël,  les égyptiens
virent leurs récoltes détruites par les sauterelles.

rop  c'est  trop  !  Pharaon  endurcit  son  cœur  et  se
rétracta  une  nouvelle  fois,  cette  nouvelle  plaie
s’abattit  donc  sur  le  pays  sans  avertissement

préalable. 
T
Moché étendit sa main et des nuages apparurent, entraînés
par le même vent d'Ouest qui avait chassé les sauterelles. 
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L’Égypte s'assombrit alors, d'une obscurité si épaisse qu'elle
en était palpable. Elle s'intensifia ensuite progressivement.
Les  égyptiens  allumèrent  en  vain  des  bougies,  des
flambeaux... rien n’y fit et l'obscurité persista. 

Hachem en profita pour éliminer et faire enterrer en secret
les mécréants parmi les Bnei Israël, afin que les égyptiens
n’en viennent pas à dire que les Bnei Israël étaient eux aussi
touchés par cette plaie. 

Par la suite, l'obscurité s’épaissit, au point que les égyptiens
ne purent plus bouger et demeurèrent immobiles. 

S'ils  étaient  debout  ils  ne  pouvaient  pas  s'asseoir  et  s'ils
étaient assis, ils ne pouvaient pas se lever, l'Égypte était sur
« pause » !  

Mais  pour  les  Bnei  Israël,  la  réalité  était  tout  autre,  ils
pouvaient se déplacer, voir, manger... vivre ! Ils en profitèrent
donc  pour  visiter  les  appartements  des égyptiens  afin  de
repérer  leurs  biens  en  or,  en  argent,  leurs  vêtements  et
objets  précieux ;  afin  que  s’accomplisse  la  promesse  de
Hachem faite à Avraham (Beréchit 15 ; 14), et que lorsqu'ils
sortiraient,  ils  puissent  retourner  dans  les  appartements
préalablement visités et dire aux égyptiens : « donne-moi le
verre  en  argent  dans  le  troisième  tiroir  de  droite  de  la
cuisine... » ! 

L’Égypte était noire, il n'y avait plus d'espoir et Pharaon fut
encore une fois obligé de faire appel aux deux frères, mais
sans leur demander de faire cesser la plaie, il leur hurla de
partir  servir  leur  D.ieu.  Cependant,  Pharaon  tenace  ou
stupide, refusa de les laisser partir avec leur bétail, devant
rester en guise de gage.

Nouvel et dernier entêtement du roi d'Égypte, qui renvoya
Moché en le menaçant de ne plus remettre les pieds dans
son palais, auquel cas il le tuerait.
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Le mida ké négued mida de la plaie :  
• Lorsque les égyptiens mangeaient, ils avaient ordonné aux
Bnei  Israël  de  faire  tenir  une  bougie  sur  leur  tête,  les
menaçant de la leur trancher au cas où ils bougeraient.
• Pour avoir emprisonné les Bnei Israël dans des cellules de
prison obscures.
• Pour avoir obligé les Bnei Israël à travailler de jour comme
de nuit.

Pour tout cela, c'était à présent au tour des Bnei Israël de
jouir de la lumière et à celui des égyptiens de se morfondre
dans la totale et épaisse obscurité.

ne dernière plaie avant le « happy end » et dire un au-
revoir à jamais à l'Égypte. U

Du  fait  que  Moché  avait  annoncé  à  Pharaon  qu'il  ne
reviendrait plus chez lui, Hachem apparut à Moché dans ce
lieu-même,  rempli  d'idoles,  avant  que celui-ci  ne  quitte  le
palais de Pharaon, ceci afin qu'il puisse tenir sa promesse de
ne pas revenir le voir.

Hachem  annonça  à  Moché  la  teneur  de  la  dernière  plaie,
qu’il  devait transmettre ensuite à Pharaon. C'est ainsi que
Moché l'avertit que l'Égypte serait frappée d'une nouvelle et
dernière plaie qui tuerait tous les premiers-nés d'Égypte, du
fils  de  Pharaon  jusqu'aux  fils  des  servantes  les  plus
modestes, et même des animaux. 
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Une plaie qui laissa Pharaon détendu, en effet, il se dit qu’il
ne devait pas y avoir beaucoup de premiers-nés en Égypte…
Pourtant,  lui  échappa le  fait  que l'immoralité  des femmes
égyptiennes était  telle,  qu’elles  avaient  donné naissance à
plusieurs  premiers-nés  engendrés  par  des  hommes
différents, et surtout, il n'avait pas pensé à son propre fils ni
à lui-même, étant aussi un premier-né.

Si  dans une famille  le  premier-né était  déjà mort,  c'est le
suivant qui devait mourir. 

Les femmes enceintes d'un premier-né périrent, elles et leur
fœtus.

Certains se  croyant plus malins que les autres allèrent  se
cacher  dans  les  maisons  des  Bnei  Israël,  malgré  cela  ils
trouvèrent la mort... là où se trouvait l'égyptien premier-né
il mourait. De même, un étranger premier-né de passage en
Égypte trouvait lui aussi la mort. Les chiens allèrent même
jusqu'à déterrer les premiers-nés morts auparavant. 

En  quelques  mots,  l'Égypte  était  en  ruine,  ses  habitants
horrifiés,  sinistrés,  mortifiés...  un deuil  moral  et  physique
s’était abattu sur eux.

Cette fois-ci Pharaon ne fit pas convoquer Moché et Aharon,
mais alla lui-même au pas de course les chercher à Gochen.
Pharaon en « pyjama » débarqua là-bas en pleine nuit,  ne
sachant  où  aller,  il  demanda  aux  enfants  dans  la  rue :
« Savez-vous où se trouve Moché ? » Ayant reconnu Pharaon,
ils se mirent à le promener dans tous les sens, en lui disant
« au fond de la  rue à gauche »,  « Non,  plutôt  là-bas »,  « je
crois que c'est la maison à l'autre bout... » Il trouva enfin la
maison de Moché. D'une main brisée et tremblante il tapa à
sa porte pour lui donner le feu vert immédiat, en demandant
de faire cesser cette terrible plaie qui le terrorisait, étant lui-
même premier-né. 

Moché accepta, à condition qu’il le crie de toutes ses forces.
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Pharaon exécuta l'ordre de Moché, il y eut même un miracle
qui amplifia sa voix et la fit résonner dans tout le pays. 

L'Égypte et Pharaon sont K.O., nous sommes libres, en route
pour le don de la Torah !

Le mida ké négued mida de la plaie :  
• Pour  avoir  accablé  les  Bnei  Israël  pendant  toutes  ces
années.
• Pour avoir jeté les premiers-nés des Bnei Israël dans le Nil.
• Pour tous les décrets instaurés par Pharaon et sa cour qui
ont causé d'innombrables victimes.
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 Yossé
le

galiléen  dit  :  «D'où 
 apprends-tu  que  les
égyptiens furent frappés
des  dix  plaies  en
Égypte,  et  encore
frappés  de  cinquante
autres  sur  la  mer ?  Au
sujet  des  plaies  en
Égypte, il est dit : « Les
magiciens  dirent  au
Pharaon :  c'est  le  doigt
de  D.ieu. »  Sur  les
évènements au bord de la
mer, il  est dit : « Israël vit
la  grande  main  que
l'Éternel  avait  posée
contre  l'Égypte ;  et  le
peuple craignit l'Éternel,
et ils crurent en l'Éternel
et  en  Moché  Son

Rabbi י ביי ירב ביי ררב מר י אומ ילי לי גלל י הג סר יומ  :
קול לק ל של ר  מר אומ ה  ק תל אג ן  יי נלג מי
ר שרל על ם  יי רג צל מי בלל ים  ילי רי צל מלי הג
קול לק ם  יק הג ל  עג ול ת  ומ כל מג

ת ומ כל מג ים  י שלל מי ם. חמ יי רג צל מי בלל
ר מר אומ הולא  ה  רול: מג ימאמל וג

עמה רל ג פל ל  אל ים  מלי טמ רל חג הג
יא הי ים  למהי אל ע  בלג צל ל. אל עג ול
ר מר ה הולא אומ ם מג ילק א. הג רל ילג וג

ה דמלק גלל הג ד  יק הג ת  אל ל  אר רק שרל יי
ה המוק יל ה  שרק עק ר  ל של אמ

ם יי רג צל מי ם, בלל עק הק אול  ירל ילי וג
ה המוק ת יל ה, אל המוק יל ינול בלג מי אמ ילג וג

דומ בל עג ה  ל משל קול: ולבל לק ה  מק ג כל
ע בלג צל אל ת, בל ומ כל מג ר  שרל .על

ם יי רג צל מי בלל ה  תלק עג מר ר  מומ אל
ת ומ כל ר מג שרל קול על ם, לק ילק ל הג עג ול

ת ומ כל ים מג י שלל מי קול חמ :לק

serviteur. »  Combien subirent-ils  avec  le  doigt  (de
D.ieu) ? Dix  plaies !  Il  s'ensuit donc qu'en Égypte,  ils
furent frappés par dix plaies et, sur la mer, par cinquante
plaies ! »
1 doigt = 10 plaies

1 main = 50 plaies (1 doigt x 5) 
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 Eli'ézer
dit :

«D'où  apprends-tu  que
chacune des plaies que le
Saint,  béni  soit-Il,
envoya sur les égyptiens
en  Égypte  équivalait  à
quatre plaies ? Car il est
dit :               « Il envoya
contre  eux  son  ardente
colère :  fureur,
indignation,  malheur  et
une  délégation  d'anges
malfaisants.  »  Fureur,
c'est  une ;  indignation,
cela  fait  deux ;  malheur,
cela  fait  trois ;  une
délégation  d'anges
malfaisants,  cela  fait

Rabbi י ביי ירב ביי ררב מר זלר אומ יעל לי ן:  אל יי נלג מי
יא בי הר ל ה של ק כל ה ולמג ק כל ל מג ק כל ל של
ל עג הולא  רולךל  בלק של  דומ קלק הג
ה תק יל ם הק יי רג צל מי ים בלל ילי רי צל מלי הג
ת ומ כל מג ע  בלג רל אג ל  ל .של

ר מג אל נלל ל ן: של רומ חמ ם  בלק גח  לל ג של יל
ומ פל ה, אג רק צק ול ם  עג זג וק ה  רק בל ,על

ים עי רק י  כר אמ לל מג ת  חג לג שלל .מי
ה  רק בל ת- על חג ם , אג עג זג -וק
ם יי ג תל ה , שלל רק צק לשל- ויל ,שלק

ים  עי י רק כר אמ לל ת מג חג לג שלל -מי
ע בלג רל ה. אג תלק עג מר ר  מומ ,אל

ים עי בלק רל אג קול  לק ם  יי רג צל מי בלל
קול לק ם  ילק הג ל  עג ול ת  ומ כל מג

ת ומ כל ם מג יי אתג : מק

quatre.  Tu  dois  donc  dire  qu'en  Égypte,  ils  furent
frappés  de  quarante  plaies  et,  sur  la  mer,  ils  furent
frappés  de  deux  cents  plaies. »  

D’après le rapport établi entre le doigt et la main.   (40x5=200) 
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 Akiva
dit :

« D'où  apprends-tu
que  chacune  des  plaies
que le Saint, béni soit-Il,
envoya sur les égyptiens
en Égypte consistait en
cinq  plaies ?  Car  il  est
dit :  « Il  envoya  contre
eux :  Son  ardente
colère,  fureur,
indignation,  malheur  et
une  délégation  d'anges
malfaisants. »  Son
ardente  colère,  c'est
une ;  fureur,  cela  fait
deux ;  indignation,  cela
fait  trois ;  malheur,  cela
fait  quatre ;  une
délégation  d'anges

Rabbi י ביי ירב ביי ררב מר א אומ יבק קי ן:  עמ יי נלג מי
יא בי הר ל ה של ק כל ה ומג ק כל ל מג ק כל ל של
ל עג הולא  רולךל  בלק של  דומ קלק הג
ה תק יל ם הק יי רג צל מי ים בלל ילי רי צל מלי הג

ת ומ כל של מג מר ל חק ל ר. של מג אל נלל ל :של
ומ פל אג ן  רומ חמ ם  בלק גח  לל ג של ,ייל
ה רק צק ול ם  עג זג וק ה  רק בל ,על
ים עי רק י  כר אמ לל מג ת  חג לג שלל .מי

ומ  פל ן אג רומ ת- חמ חג ה, אג רק בל על
ם-  יי ג תל ם , שלל עג זג ,שללמשלק- וק

ה  רק צק ע- ול בלג רל ת, אג חג לג שלל מי
ים  עי רק י  כר אמ לל של- מג מר .חק
ה תלק עג מר ר  מומ ים, אל רג צל מי בלל

ל עג ול ת  ומ כל מג ים  י שלל מי חמ קול  לק
ים י שלל מי חמ ם ול יי אתג קול מק ם לק ילק הג

ת ומ כל .  מג

malfaisants,  cela  fait  cinq.  Tu  dois  donc  dire  qu'en
Égypte, ils furent frappés de cinquante plaies et, sur la
mer, ils furent frappés de deux cent cinquante plaies. »

D’après le rapport établi entre le doigt et la main (50x5=250) 
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         de
bienfait

s l'Omniprésent a-t-Il placés
sur nous53 : 

Combien ה מה ב הכי מה ב ת כי לומ עמ ת מג בומ טומ
ינול לר ם עק קומ ק מל ! לג

'Il  nous  avait  sortis
d'Égypte  et  n'avait

pas  infligé  de  châtiments
contre  eux54 ,  Cela  nous
aurait suffi !

S וי לי ויאי לי נולאי יאק צי הומ  
המלימי שרק עק למא  ול ם  יי רג צל

ים טי פק ם שלל הל :דיב, בלק נוי  ינ
 

'Il  avait  infligé  des
châtiments  contre  eux

et pas contre leurs idoles55,
Cela nous aurait suffi !

S וי לי ויאי לי םאי הל בלק ה  שרק עק  
ים טי פק ה, שלל שרק עק למא  ול

ם יהל אלמהר נוידיב ,בר  :ינ

53) Le récit  de la  sortie d'Égypte touche à sa fin,  nous avons
relaté les miracles et les prodiges de Hachem. Vient maintenant le
temps  d'entonner  et  de  chanter  le  Hallel  (prière  de  louanges).
Mais l'auteur de la Hagada a senti bon de se chauffer ou réchauffer
le cœur avant de prononcer ces louanges pour glorifier Hakadoch
Baroukh Hou, en rappelant tous les bienfaits qu'Il a prodigués aux
Bnei  Israël.Et  il  le  fait  avec  le  fameux  « Dayénou »,  texte  qui
regroupe 15 bienfaits de Hachem. Par ce texte nous allons prendre
conscience de la grandeur et de la puissance de D.ieu.

54) S'Il  nous  avait  sortis  d'Égypte (après  avoir  infligé  les
premières  plaies,  afin  d'accomplir  la  promesse  faite  à  Avraham
« Mais  Je  jugerai  le  peuple  qu'ils  (les  hébreux)  serviront...
» Beréchit 15;14) et n'avait pas infligé de châtiments contre eux (il
s'agit des 10 plaies dans leur totalité),Cela nous aurait suffi ! 

55) Car leurs  idoles, n'étaient  pas  comprises  dans  la  promesse
faite à Avraham, et comme le rapporte la Mekhilta, Hachem a tout
de même fait pourrir les idoles en bois, détruit celles en pierre, et
fait fondre celles en métal. 
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 avait  détruit  leurs
idoles et n'avait pas

tué  leurs  premiers-nés56,
Cela nous aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי ם אי יהל אלמהר ה בר שרק ,עק
ם יהל רר כומ בלל ג  רג הק למא  ,ול

: נוי ינ דיב

 avait  tué  leurs
premiers-nés  et  ne

nous  avait  pas  donné  leurs
richesses57,   Cela  nous
aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי םאי יהל רר כומ בלל ג  רג הק  ,
ת אל נול  לק ן  תג נק למא  ול

ם נק מומ :, מק נוי ינ דיב
 

 nous  avait  donné
leurs  richesses  et

n'avait pas divisé la mer pour
nous58,Cela nous aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי תאי אל נול  לק ן  תג נק  
ם נק מומ נול, מק ע לק רג למא קק ול

ם ילק ת הג :, אל נוי ינ  דיב

56) Car la plaie des premiers-nés fut la plus terrible, une autre
moins terrible nous aurait suffi... De plus, c'est Hakadoch Baroukh 
hou Lui-même  Qui  l'accomplira,  comme  il  est  dit  « Je  frapperai
tout premier-né », Moi et non un séraphin. 

57) Il ne s'agit pas ici des richesses déjà emportées par les Bneï
Israël lors de la sortie d'Égypte, promises par Hachem à Avraham
« ...  ils sortiront avec de grands biens » (Beréchit 15;14). Mais il
s'agit ici du butin de l'armée égyptienne qui, lors de la traversée
de la mer avait été englouti,  puis rejeté miraculeusement par la
mer.  En effet l'or,  l'argent et des pierres précieuses ornaient les
soldats et les chevaux et furent rejetés sur le rivage, en quantités
telles que les Bneï Israël en devinrent tous immensément riches.

58) La traversée de la mer fut un évènement spectaculaire, à tel
point que le monde en trembla, comme il est dit « Les peuples ont
entendu,  ils  trembleront... »  (Chemot  15;14),  notre  délivrance
aurait pu se faire par un acte de moindre envergure, et... cela nous
aurait suffi. 
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 avait  divisé  la  mer
pour  nous  et  ne

nous  l'avait  pas  faite
traverser sur la terre sèche59,
Cela nous aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי תאי אל נול  לק ע  רג קק  
ם ילק נול, הג ירק בי על הל למא  ול

ה בק רק חק בלל כומ  תומ ,בל
: נוי ינ  דיב

 nous  l'avait  faite
traverser sur la terre

sèche et n'y avait  pas noyé
nos  oppresseurs60,  Cela
nous aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי כומאי תומ נול בלל ירק בי על  הל
ה בק רק חק ע, בלל קלג שלי למא  ול
ינול  רר כומצק תומ :, בלל נוי ינ דיב

59) Le lit de la mer s'est solidifié en une épaisse couche de glace
qui n'était ni boueuse, ni mouillée, ni glissante, ce qui permit aux
Bneï Israël de traverser la mer sur un véritable terrain plat. De là,
nos  Sages  expliquent  que  ce  miracle  vient  écarter  une  fausse
hypothèse avancée par certains,  selon laquelle il  n'y  eut pas de
miracle parce que les Bneï Israël profitèrent de la marrée basse
pour passer. Or si tel avait été le cas, le sol aurait été humide et
boueux. 

60) Il  aurait  été  suffisant  de  refermer  la  mer juste  après  le
passage  des  Bneï  Israël  pour  empêcher  les  égyptiens  de  les
rejoindre,  ou  encore  juste  afin  de  les  effrayer  par  ce  miracle
spectaculaire, et de les faire rebrousser chemin afin qu'ils cessent
de poursuivre les Bneï Israël.
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 y  avait  noyé  nos
oppresseurs  et

n'avait  pas  subvenu  à  nos
besoins  dans  le  désert
pendant  quarante  ans61,
Cela nous aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי ינולאי רר צק ע  קג שלי  
כומ תומ ק, בלל ר פל סי למא  ול

ר בלק דל מי בלג נול  ר כל רל צק
ה נק ק ים של עי בלק רל :, אג נוי ינ דיב

 avait subvenu à nos
besoins  dans  le

désert pendant quarante ans
et ne nous avait pas nourris
(avec)  la  Manne62 !Cela
nous aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי נולאי ר כל רל צק ק  ר פל סי  
ים עי בלק רל אג ר  בלק דל מי בלג

ה נק ק נול, של ילק כי אל הל למא  ול
ן ק מל ת הג : ,אל נוי ינ  דיב

61) Avec tout ce que les Bneï Israël avaient reçu lors de la sortie
d'Égypte (butin,  bétail,  et  autres  richesses),  ils  avaient  de  quoi
subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens, en achetant
aux autres peuples tous types de marchandise ou en utilisant leur
propre bétail.  Mais Hachem, dans Sa grande bonté,  les ravitailla
par la Manne et le Puits de Myriam. Il leur procura aussi lavage et
repassage de  leurs  vêtements  (qui  d’ailleurs  grandissaient  avec
eux sans jamais s'user), par le biais des Ananeï Hakavod. C'est ce
que l'on appelle être logé, nourri, blanchi aux frais du Roi... 

62) Si  Hachem  nous  avait  fourni  du  pain  ordinaire,  ou  tout
simplement  nous  avait  laissé  la  possibilité  de  nous  ravitailler
auprès  du  voisinage,  cela  nous  aurait  suffi...  Mais  Hakadoch
Baroukh Hou  nous fit descendre la Manne du ciel ! Une nourriture
de première importance, puisqu'elle était réservée jusque-là aux
anges (Rachi, Tehilim 78;25) ; mais aussi très spéciale, de par ses
caractéristiques  hors  du  commun,  puisqu'elle  était  au  goût  de
chacun. 
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 nous avait nourris
(avec) la Manne et

ne nous avait  pas  donné le
Chabbat63,  Cela  nous
aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי תאי אל נול  ילק כי אל הל  
ן ק מל ת, הג נול אל ן לק תג למא נק ול

ת בלק ג של : ,הג נוי ינ  דיב

 nous avait donné le
Chabbat et ne nous

avait  pas  approchés  du
Mont  Sinaï64,Cela  nous
aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי תאי אל נול  לק ן  תג נק  
ת בלק ג של נול, הג בק רל קר למא  ול

י ינג ר סי י הג נר פל : ,לי נוי ינ דיב

63) La Guémara, Chabbat 10b, nous enseigne :  « Hachem dit à
Moché : « J'ai dans Ma réserve de trésors un cadeau précieux, et
son nom est Chabbat. Je veux l'offrir à Israël. Va le leur annoncer. »
Outre  le  fait  que  ce  jour  soit  déjà  un  cadeau  extrêmement
précieux,  la  manne  avait  pendant  Chabbat  un  goût  spécial.
L'auteur de la Hagada nous apprend donc ceci : « Si Hachem nous
avait nourris de la manne comme d'habitude, sans en modifier le
goût le jour de Chabbat », cela nous aurait suffi... 

64) En s'approchant du Mont Sinaï, les Bneï Israël virent la gloire
de Hakadoch Baroukh Hou et  ils  furent ainsi  débarrassés  de la
souillure occasionnée sur l'homme par le serpent, lors du péché
originel (Adam et Eve). Les goyim qui eux n'ont pas connu cette
approchement du Mont Sinaï, conservent cette souillure, nous dit
la Guémara Chabbat 146a. Elle provoqua en eux un manque de
emouna et une incapacité à la remise en question. Une fois cette
souillure  retirée  d'eux,  les  Bneï  Israël  furent  imprégnés  de  la
crainte de la faute. 
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 nous  avait
approchés  du  Mont

Sinaï  et  ne  nous  avait  pas
donné la  Torah65, Cela nous
aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי ראי י הג נר פל נול לי בק רל  קר
י ינג ת, סי נול אל ן לק תג למא נק ול

ה רק ומ תל : ,הג נוי ינ  דיב

 nous avait  donné la
Torah  et  ne  nous

avait pas faits entrer en Terre
d'Israël66,  Cela  nous  aurait
suffi !

S'Il וי לי ויאי לי תאי אל נול  לק ן  תג נק  
ה רק ומ תל נול, הג יסק ני כל למא הי ול

ל אר רק שרל ץ יי רל אל : ,לל נוי ינ  דיב

65) Nos Sages expliquent que déjà par le simple fait d'avoir été
témoins de la scène grandiose du mont Sinaï, cela constitua pour
eux  une  révélation  qui  leur  permit  de  percer  certains  grands
mystères et secrets. Donc, même s'Il ne nous avait pas donné la
Torah,  cela  nous  aurait  suffi.  Aussi,  nos  Sages  expliquent  qu'
Hachem aurait très bien pu nous donner un simple code de lois,
composé uniquement des 613 Mitsvot à l'état brut, ou encore juste
une fraction, un tiers ou une moitié, et cela nous aurait suffi... Mais
Hachem  nous  a  offert  la  Torah  dans  toute  son  intégralité,  une
Torah profonde et extraordinaire, infinie. 

66) Le  Rav  Ovadia  Yossef  Zatsal,  fait  joliment  remarquer  que
l'auteur de la Hagada n'a pas dit « S'il nous avait faits entrer en
Terre d'Israël et ne nous avait pas donné la Torah, cela nous aurait
suffi »  Car  Erets  Israël  sans  Torah  n'est  pas  mieux  qu'un  pays
quelconque. Le 'Hafets 'Haïm aussi nous dit, dans le même sens :
« Erets  Israël  sans  Torah,  que  D.ieu  nous  en  préserve ! »  Cela
signifie qu'un Juif peut se maintenir avec la Torah en exil, mais à
l'inverse, vivre et vouloir posséder Erets Israël sans la Torah, c'est
impossible!  C'est  pourquoi  les  Bneï  Israël  devront  d'abord
recevoir la Torah afin de pouvoir entrer en Erets Israël. Un grand
message  pour  chacun  d'entre  nous,  celui  qui  désire  monter  en
Israël, ou qui y est même déjà installé, lorsque l'on parle d'Alya, il
s'agit « d'Alya Rou'hanite » (élévation spirituelle), nos motivations
pour  vivre  en  Israël  devront  uniquement  répondre  à  des
aspirations concernant la Torah.  On comprend mieux maintenant
ce que nous dit le texte, « S'Il  nous avait donné la Torah qui est
essentielle  et  vitale ;  et  ne  nous  avait  pas  faits  entrer  en  Terre
d'Israël, alors cela nous aurait suffi. » 
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 nous  avait  fait
entrer  en  Terre

d'Israël et ne nous avait pas
construit  le  Beth-
Hamikdache67,  Cela  nous
aurait suffi !

S'Il וי לי ויאי לי ץאי רל אל לל נול  יסק ני כל הי  
ל אר רק שרל נול, יי ה לק נק למא בק ול

של דלק קל מלי הג ית  בלר ת  ,אל
: נוי ינ  דיב

67) Dans le désert les Bneï Israël avaient le Michkan, qui même
s'il  remplissait les mêmes fonctions (prières,  sacrifices...)  que le
Beth-Hamikdache, n'était pas aussi somptueux que lui ; et surtout,
ne s'y produisaient pas les dix miracles qui eurent lieu chaque jour
au Temple. 
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 combien68 plus
devons-nous

être  reconnaissants
envers  l'Omniprésent
pour la bonté doublée et
redoublée qu'Il  a  placée
sur  nous ;  car  Il  nous  a
sortis  d'Égypte,  et  a
exécuté  des  jugements
contre  eux,  et  contre
leurs idoles, et a tué leurs
premiers-nés,  et  nous  a
donné leurs richesses, et
a divisé la mer pour nous,
et nous l'a faite traverser
sur la terre sèche, et y a
noyé nos oppresseurs, et
a subvenu à nos besoins
dans  le  désert  pendant
quarante  ans,  et  nous a
nourris (avec) la Manne,
et  nous  a  donné  le
Chabbat,  et  nous  a
approchés  devant  le
Mont  Sinaï,  et  nous  a

De ל לעב ת עב חג ה, אג ק מל כג ול ה  ק מל ג ,כל
ה בק ללת טומ ל פל כמ ולמל ה  פוללק כלל

ינול לר עק ם  קומ ק מל נול: לג יאק צי הומ
ם יי רג צל מי , מי ה  שרק ם עק הל בק
ים טי פק ה, שלל שרק ם עק יהל אלמהר ,בר

ג רג ם הק יהל רר כומ בלל ת  ן, אל תג נק
ם נק מומ ת מק נול אל ע, לק רג נול קק  לק

ת  ם אל ילק י, הג בי על נולרקהל
הבל בק רק חק בלל כומ  ע, תומ קג שלי

כומ תומ בלל נול  ר כל רל , צק ק  ר פל סי
ים עי בלק רל אג ר  בלק דל מי בלג נול  ר כל רל צק

ה נק ק נול, של ילק כי אל ן הל ק מל ת הג ,אל
ן תג ת נק בלק ג של הג ת  אל נול  ,לק

נול בק רל י קר ינג ר סי י הג נר פל ן, לי תג נגק
ה רק ומ תל ת הג נול אל נול, לק יסק ני כל הי

ץ רל אל ל  לל אר רק שרל הול, יי נק נול בק לק
ר ר פל כג לל ה  ירק חי בלל ית הג ת בלר אל

ינול תר נומ ומ ל־עמ ק ל כל .עג
 donnéla Torah, et nous a fait entrer sur la Terre d'Israël
et  nous  a  construit  le  Beth-Habe'hira  pour  racheter
toutes nos fautes. 

68) Qu'est-ce que ce texte récapitulatif vient nous apprendre
de plus ? Quel ajout apporte-t-il ?
Il n'y a aucun ajout ou nouvelle information, ce récapitulatif des
bienfaits de Hachem au moment de la sortie d'Égypte vient juste
nous permettre de rallonger le récit de la sortie d'Égypte.
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Gamliel

avait  coutume  de  dire69 :
« Tout  celui  qui  n'a  pas
dit  (expliqué)  les  trois
choses  suivantes  à
Pessa'h n'a  pas  accompli
son  devoir,  ce  sont :

Rabban ן ה בי ןרב ה בי יקה רב הק ל  יאר לי מל  גלג
ר  מר י:  אומ ל־מי ק מא כל לל ל של

ים רי בק דלל ה  לשלק שלל ר  מג אק
ח סג ל פל בלג ול  לל א למא  ,אר צק יק
תומ בק י חומ דר לול, יל אר ן ול  :הר

69) Rabban Gamliel avait coutume de dire :  « Tout celui qui n'a
pas  dit  (expliqué)  les  trois  choses  suivantes  à  Pessa'h  n'a  pas
accompli son devoir, ce sont :Pessa'h, Matsa et Maror.»
Nous allons essayer de présenter et d'expliquer les intentions de
Rabban  Gamliel  dans  son enseignement.  Plusieurs  questions  se
posent...

• Quelle est la signification de son enseignement ?
• Pourquoi uniquement ces trois choses là ?
• Pourquoi dans ce sens ?

Le  Rav  Yéchayahou  Pinto  Chlita  explique  dans  sa  Hagada  les
intentions de Rabban Gamliel.
La  vie  d'un  homme  est  constituée  de  différentes  périodes,  et
celles-ci comportent des bons moments et des moins bons (que
D.ieu nous en préserve). Malgré tout, pour chacun de ces instants,
bons ou moins bons, nous devons remercier Hakadoch Baroukh
Hou, comme le disent nos Sages, Traité Berakhot 54a « Un homme
a le devoir de bénir D.ieu pour le mal de la même manière qu'il Le
bénit pour le bien ».
Pessa'h, Matsa et Maror viennent nous dévoiler ces différentes
périodes de la vie.
– Pessa'h : symbolise la liberté, du fait que le korban Pessa'h fut
celui que mangèrent les Bneï Israël se trouvant encore en Égypte,
lors  de  la  dixième  et  dernière  plaie.  Lorsqu'  Hachem  tua  les
premiers-nés égyptiens et passa au-dessus des maisons des Bneï
Israël, c'est alors que ceux-ci devinrent des hommes libres.
– Matsa : symbolise la période intermédiaire, celle qui est entre
asservissement et liberté, comme il est écrit : « ils firent cuire la
pâte qu'ils avaient faite sortir d'Égypte, des gâteaux de Matsot, car
elle n'avait pas fermenté, car ils avaient été chassés de l'Égypte...  »
Chémot (12;39)
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Pessa'h  (le  sacrifice  de
Pessa'h),  Matsa  et  Maror
(les herbes amères). » 

ח סב ס ה, פי צה ר ,מב רור מה .וי

– Maror  :  symbolise  la  période  longue  et  obscure,  période
d'asservissement total et difficile pour les Bneï Israël.

Le message de Raban Gamliel est donc le suivant : « Quiconque qui
n'est pas parvenu au stade de Emouna de pouvoir dire Pessa'h,
Matsa  et  Maror  d'une  seule  et  même  voix  et  bénir  Hakadoch
Baroukh Hou pour le mal comme il Le bénit pour le bien... n'a pas
accompli  son  devoir ».  Car  l'essentiel  de  la  fête  de  Pessa'h  est
d'inculquer,  d'ancrer dans le  cœur de chacun d'entre  nous,  une
Emouna entière envers Hakadoch Baroukh Hou, car tout ce que
fait Hachem est pour le bien. Comme Rabbi Na'houm Gamzou avait
l'habitude de dire : « Tout ce qui nous arrive est pour le bien ! Gam
Zou le Tova ! »

Aussi,  le  Tsla'h pose une question sur  l'ordre chronologique de
l'enseignement de Rabban Gamliel. Dans la chronologie de Pessa'h
il  y  eut tout  d'abord l'asservissement « Maror »,  puis  le  Korban
Pessa'h et enfin la sortie d'Égypte en toute hâte « Matsa ».
Notre asservissement aurait dû être de 400 ans en Égypte, mais
compte tenu de l'amertume et de la cruauté endurée, le séjour n'a
duré que 210 ans. En d'autres termes, Raban Gamliel vient aussi
nous enseigner par son choix chronologique, que toute la raison
d'être  de  Pessa'h  et  Matsa,  c'est  Maror !  La  liberté  et  la  sortie
d'Égypte précipitée,  ont été données "grâce" à cette trop longue
période d'amertume.
Et c'est aussi pour cela que nous avons l'obligation, afin de nous
acquitter de notre obligation, de commémorer la raison de notre
libération avant terme.
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On découvre l'os d'épaule (pour certains ce sera l'œuf) du plateau, et
on le fixe du regard sans le prendre en main  puis on dit :

 70– le
sacrifi

ce  de  Pessa'h  que  nos
pères  mangeaient  à
l'époque  du  Beth-
Hamikdache, pour quelle
raison  (agissaient-ils
ainsi) ?  Parce  que

Pessa'h ח סב ס חפי סב ס ינולפי תר בומ אמ יול  הק ל של  
ית בלר ל של ן  מג זל בלי ים  לי כל אומ

ם יק קג של  דלק קל מלי ולם, הג של ל  עג
ה ח. מק סג ק פל ל של ולם  של ל  עג

ל עג הולא  רולךל  בלק של  דומ קלק הג
ים רג צל מי בלל ינול  תר בומ אמ י  ר תל ,בלק

70) Pourquoi appelons-nous la fête de Pessa'h, « 'Hag Pessa'h »
et non pas comme la Torah la mentionne : « 'Hag HaMatsot » ?
Le Kedouchat Lévy répond en disant que du fait qu'il est écrit dans
Chir HaChirim : « Ani le dodi ve dodi li », nous exprimons la gloire
d'Hakadoch  Baroukh  Hou  alors  que  Lui-même  aussi  l'exprime
envers nous. 
Aussi,  comme il  est enseigné (Berakhot 6a) :  "Dans nos Tefiline
sont écrites des louanges de glorification pour Hakadoch Baroukh
Hou, mais dans celles du Tout puissant sont écrites des louanges
de glorification pour les Bneï Israël !"
Et c'est pourquoi dans la Torah, lorsque l'on parle de « Pessa'h »
on voit écrit « 'Hag HaMatsot », car Son auteur qui n'est autre que
Hachem, exprime par « 'Hag HaMatsot » une louange pour ses fils. 
En effet, le départ précipité des Bneï Israël représenté par la non
fermentation de leur pâte constitue un élément positif et louable,
puisqu'il est même devenu un commandement de notre Torah...
Tandis que nous, qui utilisons l'expression « 'Hag Pessa'h », nous
venons glorifier le Nom d'Hachem, en rappelant Son action et Ses
miracles  lorsqu'Il  tua  les  premiers-nés  égyptiens  et  passa
« Passa'h » au-dessus des maisons des Bneï Israël, afin de faire de
nous des « hommes libres ».  Et c'est  ce que nous disons ce soir
dans la Hagada :
«... c'est une offrande de Pessa'h à l'Éternel car Il passa au-dessus
des maisons des Enfants  d'Israël  en Égypte quand Il  frappa les
égyptiens  d'une  plaie,  et  Il  sauva  nos  maisons.  Et  le  peuple
s'inclina et se prosterna. »
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l'Omniprésent passa au-
dessus  des  maisons  de
nos  pères  en  Égypte,
comme  il  est  dit :  « Tu
diras : c'est une offrande
de  Pessa'h  à  l'Éternel
car  Il  passa  au-dessus
des  maisons  des
Enfants  d'Israël  en
Égypte quand Il  frappa

ר מג אל נלל ל ח: של זלבג ם  ל תל רל מג אמ וג
לג הולא  ח  סג ל היפל ר, המוק ל של אמ

ל אר רק שרל י יי נר י בלל ר תל ל בלק ח עג סג ק פל
ת אל ומ  פל גל נק בלל ם  יי רג צל מי בלל

ם יי רג צל ינול, מי ר תל בלק ת  אל ול
יל צלי ם. הי עק הק מד  קל ילי וג

ילי : וולחמתלגשללוג

les égyptiens d'une plaie, et Il sauva nos maisons. Et le
peuple s'inclina et se prosterna ». 
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On prend la Matsa cassée dans la main et on dit :

 Matsa
que nous

mangeons,  pour  quelle
raison 71?  Parce  que  la

Cette ה ציה המב ציה יםמב לי כל אומ נול  אק ל של זומ   ,
ה מק ולם  של ל  ולם. עג של ל  עג

ל ל של ם  קק צר בלל יק  י פל סל הי למא  ל של

71) L'auteur  de  la  Hagada  demande  « Pour  quelles  raisons
mangeons-nous la Matsa ? »
Réponse : « Parce que la pâte de nos pères n'eut pas le temps de
fermenter  avant  que le  Roi  des  rois,  le  Saint  béni  soit-Il,  ne  Se
révèle à eux et les libère... »

Deux questions se posent sur cette réponse :
– Premièrement, les Bneï Israël n'avaient-ils pas déjà mangé de
la  Matsa  avec  le  Korban  Pessa'h,  avant  d'en  préparer  pour  la
sortie ?
– Deuxièmement,  pourquoi  n'eut-elle  pas  le  temps de
fermenter ? On voit dans la Torah que c'est Roch 'Hodech Nissan,
donc deux semaines avant que ne leur ait été enjoint l'ordre de
manger de la Matsa avec le Korban Pessa'h. Or en deux semaines,
la pâte avait largement le temps de monter !
Le  Talelei  Oroth  rapporte  que  durant  toutes  leurs  années
d'esclavage,  les  Bneï  Israël  ont  été  jour  et  nuit  harcelés  par
l'oppresseur égyptien, afin qu'ils se dépêchent dans leurs corvées.
Les  pauses  et  moments  de  repos  étaient  tellement  brefs  ou
inexistants, qu'ils n'avaient jamais le temps de manger ou de se
préparer quelque chose de  convenable.  De ce  fait,  durant  leurs
années d’esclavage, leur pâte n'a jamais eu le temps de monter et
de devenir 'hamets, ils ont donc mangé principalement de la Matsa
durant toutes ces années.
La Matsa évoque notre asservissement et le harcèlement constant
des égyptiens pour nous faire agir toujours plus vite, sans jamais
de repos. C'est pour cela que l'auteur de la Hagada répond que si
nous mangeons la Matsa c'est  « Parce que la pâte de nos pères
n'eut pas le temps de fermenter... » durant toutes ces années.
Aussi, la Matsa symbolise la liberté, comme il est écrit : « ils firent
cuire  la  pâte qu'ils  avaient  faite sortir d'Égypte,  des  gâteaux de
Matsot car elle n'avait pas fermenté, car ils avaient été chassés de
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pâte de nos pères n'eut
pas  le  temps  de
fermenter  avant  que  le
Roi  des  rois,  le  Saint,
béni soit-Il, ne Se révèle
à  eux  et  les  libère.
Comme  il  est  dit :  « Ils
firent cuire la pâte qu'ils
avaient  emmenée
d'Égypte  en  Matsot,
car  elle  n'avait  pas
fermenté ; car ils avaient
été chassés d'Égypte et

ד עג יץ  מי חל הג לל ינול  תר בומ אמ
ללךל  ם מל לריהל לקה עמ גל נלי ל ישל כר לל מג

ים כי לק מלל רולךל, הג בלק של  דומ קלק הג
ד, הולא ילק מי לקם  אק ,ולגל

ר מג אל נלל ל ק: של צר בלק ת הג ילמאפול אל וג
ם יי רג צל מי מי יאול  צי הומ ר  ל של אמ

ת ומ צל גמת מג י, עמ ץכלי מר , למא חק
למא ול ם  יי רג צל מלי מי ול  של רל גמ י  כלי

לול  כל גיק הל מר הל מג תל הי ם, לל גלג ול
ם הל ול לק שר ה למא עק דק :צר

n'avaient pas pu attendre, et qu’également, ils n'avaient
pas préparé de provisions. » 

l'Égypte ... » Chémot 12;39, car en effet Hakadoch Baroukh Hou a
employé la règle de « mesure pour mesure », et a donc appliqué la
même hâte et pression sur les égyptiens , afin de précipiter notre
délivrance.
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On prend le Maror dans la main et on dit :

 Maror72 que
nous  mangeons,

pour  quelle  raison ?
Parce que les égyptiens
ont rendu amère la vie de
nos  pères  en  Égypte,

Ce ר רור רמה רור יםמה לי כל נול אומ אק ל , זלה של
ה מק ולם  של ל  ולם. עג של ל  עג
רי צל מלי רול הג רל ר מל ל יילישל יר ת חג ים אל

ם יי רג צל מי בלל ינול  תר בומ ,אמ
72) Le Maror,  ou les  herbes amères,  viennent  nous rappeler
l'amertume  de  l'esclavage  en  Égypte,  comme  il  est
écrit (Chémot 1;14) : « Ils rendirent leur vie amère par une dure
servitude...
Deux questions se posent :
– Pourquoi utilisons-nous de la laitue pour accomplir la Mitsva de
Maror ?
– Quelle est cette amertume ? Que doit nous rappeler le maror ?

Ces  questions  proviennent  de  la  Guémara  Pessa'him  39a  qui
répond que la Mitsva de Maror doit s'effectuer avec de la 'hazéret
(la laitue), pour la raison suivante :
La Guémara compare les égyptiens au maror car ils ont agi comme
la laitue. De même que la laitue est tendre au début de sa pousse
et  se  durcit  par  la  suite,  ainsi  les  égyptiens  ont  agi  avec  nous.
Comme nous l'avons déjà dit plus haut, « Au début de l’esclavage
et  pour  attirer  les  Juifs,  Pharaon  mit  en  place  un  plan
machiavélique. », il a commencé par nous traiter en douceur, pour
ensuite nous faire endurer les pires supplices.
Dans  ce  sens,  la  Mitsva  de  Maror,  est  une  mise  en  garde  pour
l’éternité face à nos ennemis qui veulent nous exterminer, et qui
commencent très souvent par la douceur... de l'assimilation. 
Ils nous donnent ou nous proposent leur culture,  leurs femmes,
leur mode de vie et  petit  à  petit  ils  nous font oublier qui  nous
sommes et d'où nous venons. Mais au bout d'un moment, ils nous
le  rappellent  :  "Ton  père  était  juif !"  Mais  il  est  alors  déjà  trop
tard...
En Égypte,  seule  la  Tribu de Lévy n'a  pas  été  asservie,  pour la
simple  raison  que  ses  membres  n'ont  pas  écouté  les  douces
paroles de pharaon et qu'ils ont préféré s'adonner à l’étude de la
Torah.  Ce  qui  leur  valut  de  vivre  210  ans  exemptés  de  toute
servitude !
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comme il est dit : « Et ils
rendirent  leur  vie  amère
par le dur travail, avec le
mortier  et  avec  les
briques  et  toutes  les
sortes de travail  dans le
champ,  tout  le  travail
qu'ils  leur  imposèrent
avec dureté. » 

ר מג אל נלל ל ת: של אל רול  רל מק יל וג
קק ה  במדק עמ בלג ם  יהל ילר קחג ,השל

ל כק ולבל ים  ני בר לל ולבי ר  חממל בלל
ל ק כל ת  אל ה  דל ק שרל בלג ה  במדק עמ
ם הל דול בק בל ר עק ל של ם אמ תק במדק עמ

ךל רל פק :בלל

Pour  répondre  à  la  deuxième  question,  l'amertume  dont  il  est
question ici  est  celle  du regret  d'avoir  été  pris  aussi  facilement
dans  le  filet  du  bourreau,  l'amertume  du  fait  que  toutes  ces
souffrances  n’étaient  uniquement  que  le  résultat  d'actes  non
réfléchis et impétueux. 
Que le Maror que nous consommons chaque année soit pour nous
et  nos enfants,  un rappel  pour l’éternité,  que plus  jamais  ne se
reproduise ce qui s'est passé. Oublier l'histoire c'est se soumettre
à la revivre... 
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  chaque
génération73,  tout

homme  est  tenu  de  se
considérer  lui-même
comme  s'il  était  sorti
d'Égypte,  comme  il  est
dit :  « Tu  raconteras  à
ton  enfant  en  ce  jour,
c'est  pour  ceci  que
l'Éternel  a agi  pour moi
quand  je  suis  sorti
d'Égypte. » Ce ne sont
pas seulement nos pères
que le Saint, béni soit-Il,
a  libéré  ,  mais  Il  nous  a
libérés  aussi  avec  eux,
comme il est dit : «Il  nous
fit sortir de là pour nous
amener  ici,  afin  de  nous
donner le pays qu'Il avait
promis à nos pères. » 

À ל כה לביכ כה ם ביכ דק ב אק יק ר חג דומ ר וק ומ דל
ת ת אל אומ רל מומ  לי צל לול עג אי כלל

ים רגק צל מלי מי א  צלק יק הולא  
ר מג אל נלל ל ק של תל דל גלג הי ול ךק:  נל בי לל

לראממר הולא  הג ם  יומ ,בלג
בולר עמ ה  זלה בלג שרק ה עק המוק ייל  לי

ים רג צל מלי מי י  אתי צר מא .בלל לל ל של
ת ינול אל תר בומ ד  אמ בק לל ל בלי אג גלק

הולא רולךל  בלק של  דומ קלק א, הג ק לל אל
נול תק ף אומ ל  אג אג ם  גלק הל ק מל ,עי

ר מג אל נלל ל נול: של תק אומ יא ול צי הומ
ם שלק ן, מי עג מג נול לל יא אמתק בי ,הק
ת נול לקתל ת  לק ץ  אל רל אק הק

נול במתר אמ ע לג בלג ק של ר ני ל של . אמ

73) Pourquoi ce soir ne dit-on pas la berakha « chéassa nissim
laavoténou bayamim ahem ba zémane hazé » ?
Cette berakha est prononcée à ‘Hanouka, à Pourim... des fêtes où le
miracle était présent.  Et pourtant à Pessa'h, la fête des miracles
(10  plaies,  la  traversée  de  la  mer...),  on  ne  fera  pas  cette  berakha.
Pourquoi  ?  Si  on  analyse  bien  la  berakha,  il  est  écrit  :  « qui  a
accompli  des  miracles  pour  nos  pères,  en  leur  temps,  à  cette
époque-ci. » Or dans la Hagada, il est écrit : « à chaque génération,
tout homme est tenu de se considérer lui-même comme s'il était
sorti d'Égypte... » Du fait que l'on doive se considérer soi-même
comme étant sorti, cette berakha ce soir-là n’est pas adéquate. Les
miracles  de la  sortie  d'Égypte  se  sont  produits  pour  nos pères
certes,  mais aussi pour nous aujourd'hui,  car la sortie d'Égypte,
nous devons la vivre à chaque instant.
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On couvre les Matsot et on lève la coupe. On la garde en main
jusqu'à  « Gaal Israël ».

 pourquoi
nous

avons  le  devoir  de
remercier,  de  louer,  de
vanter,  d'exalter,  de
glorifier,  d'honorer  et
magnifier  Celui  qui  a
réalisé tous  ces miracles
pour  nos  pères  et  pour
nous. Il nous a fait sortir
de l'esclavage à la liberté,
de  la  servitude  à  la
rédemption,  de  la
tristesse à  la  joie,  et  du
deuil  à  la  fête,  et  de

C'est ךכ יכה פי ךכלכ יכה פי יםלכ בי יק חג נול  חל נג אמ  ,
ת דומ הומ לרל, לל הג חג לל בלר ג של ,לל
ר אר פק ם, לל מר רומ ר, לל דלר הג לל
רס לל קג ה, וללל שרק עק ל של י  מי לל

ל ק כל ת  אל נול  לק ול ינול  תר בומ אמ לג
לול אר הק ים  סלי ני נול: הג יאק צי הומ

רולת חר לל דולת  בל עג ,מר
קה לל אמ גל לי ולד  בל על י שלל ן, ולמי גומ ילק ולמי

ה חק מל שרי ם, לל יומ לל ל  בל אר ולמר
ב ל, טומ דומ ר גלק אומ לקה לל פר אמ ,ולמר

הל לוליק לל יו הג נק פק ר לל נמאמג : ול

l'obscurité  à  la  grande lumière.  Et nous dirons  devant
Lui, Hallélouya ! 
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Ll
louez, serviteurs  de
l'Éternel ;  louez  le  Nom
de  l'Éternel.  Que  le
Nom  de  l'Éternel  soit
béni  dès  à  présent  et
pour l'éternité.  Du lever
du soleil à son coucher, le
Nom  de  l'Éternel  est
loué. L'Éternel est élevé
au-dessus  de  toutes  les
nations,  Sa  gloire  est
au-dessus  des  cieux.
Qui  est  comme
l'Éternel,  notre  D.ieu,
qui  demeure  en  haut  et,
cependant,  abaisse  son
regard si bas sur le ciel et
la  terre !  Il  relève  le
pauvre de la poussière, Il
remonte l'indigent du tas

Hallélouya הי יה לוי לכ היהב יה לוי לכ יהב דר בל עג לול  לל הג  
ה המוק ם, יל ר של ת  אל לול  לל הג
ה המוק י: יל הי היל המוק יל ם  ר של  

לקם ד עומ עג ה ויל תלק עג ךל מר במרק :מל
אומ בומ ד מל עג של  מל ל ח של רג זל מלי מי

ה המוק יל ם  ר ל של ק לל המ ל: מל ם עג רק
ה המוק ם יל יי ומ ל גל ק ם, כל יי מג ק שלל ל הג עג

דומ בומ ג: כלל י כל ינולימי למהר ה אל המוק
ת בל שלק לק י  יהי בלי גל ג מל :הג
ם יי מג ק שלל ת בלג אומ רל י לי ילי י פל שלל ג מל הג

ץ רל אק ל: ולבק ר דלק פק עק י מר ימי קי ,מל
ים  רי יק מת  פל שלל אג ןמר יומ בל :אל

ים יבי די ם נל י עי יבי שלי הומ ם, לל עי
ומ מל עג י  יבר די י: נל יבי שלי מומ

ת  רל קל תעמ יי בלג ים, הג ני בלק ם הג אר
ה חק מל הל. שרי לוליק לל  :הג

de  fumier,  pour  les  asseoir  avec  les  nobles,  avec  les
nobles de Son peuple. Il  restaure la femme stérile à la
maison,  en  une  joyeuse  mère  d'enfants.  Hallélouya  !
(Louez D.ieu) 
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 Israël
sortit

d'Égypte, la Maison de
Yaakov  (sortit)  d'un
peuple  de  langue
étrangère,  Yéhouda
devint  Son  Sanctuaire,
Israël  Son  empire.  La
mer  vit  et  s'enfuit,  le
Jourdain  retourna  en
arrière.  Les  montagnes
sautaient  comme  des
béliers,  les  collines
comme  des  agneaux.
Qu'as-tu,  ô  mer,  à
t'enfuir, Jourdain, que tu
sois retourné en arrière ?
Montagnes,  pourquoi
sautez-vous  comme  des
béliers ;  collines,  comme
des agneaux ?  Devant le

Quand את צנ אתביכ צנ לביכ אר רק שרל יי  
ם יי רג צל מי ם, מי עג קמב מר עמ ית יג בלר

ז ומ: למער של דל קק ה לל הולדלק ה יל תק יל ,הק
ל אר רק שרל יויי תק לומ שלל מל מג ם:   ילק הג

נמס ילגק וג ה  אק מב, רק סל יי ן  דלר רל יג הג
ר חומ אק דול: לל קל רק ים  רי הק הל
ים ילי אר י, כל נר בל כלי ת  עומ בג גלל

ה: צמאן ימג כלי ם  ילק הג ךק  ללל  
נולס ן, תק דר רל ילג מבהג סל תלי  

ר חומ אק ים: לל רי הק דולהל קל רל תלי  
ים ילי אר ת, כל עומ בג יגלל נר בל כלי  

יללימי: צמאן חוללי ן  דומ אק י  נר פל
ץ רל יללימי, אק נר לומפל ג אל קמבהל עמ : יג

ם יי מק ם  גג אמ ולר  צל הג י  כי המפל ,הג
ם יי נומ מק יל על מג יש לל מי ק לל . חג

Maître,  le  Créateur  de  la  terre,  devant  le  D.ieu  de
Yaakov, qui transforme le rocher en un étang d'eau, le roc
en une source d'eau. 
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Avant de boire le deuxième verre, il sera bon de dire ce qui suit :

יהללכשי םנם ר תל ינל כי ולשלל הולא  יךל  רי בל א  שלק דל קמ חולד  יי ימול,   חי ולרל ילול  חי דל ,בלי
ילול חי ולדל ימול  חי יול, ולרל ת  ם אומ ר א של דק חמ יג הר"לל ת  אומ א"ד  וק ת  אומ בלל ו"א 

ת הר אומ ל"ול אר רק שרל ל יי ק ם כל ר של ים בלל לי א שלל חולדק יי ן, א בלל ק זממל ן ולמל י מולכק יני רר המ
ן  יי יג ת  ומ תל שלל ילי ני נ שי ם ס  ור כי ל  ס יםשי ם מי כק חמ נול  קלל תלי ל של ת  סומ ומ כל ע  בלג רל אג מר  

ה כק רק בל ם לי נק רומ כל ת, זי ומ צל ג מל ג הג יל חג לר ם הולא, בלל הל ד מר חק אל ד ול חק ל אל ק כל ל של
הל מק צל י עג נר פל בלי ה  וק צל ינול .מי לר עק ינול  למהר אל י  דמנק אמ ם  עג נומ י  יהי ה, וי שרר עמ ולמג
ינול לר ה עק נק נל ומ ינול כל דר הול, יק נר נל ומ ינול כל דר ה יק שרר עמ  :ולמג

ךכ רוי ה ךכבי רוי ה ללךל בי מל ינול  למהר ה אל המוק ה יל ק תל אג םהק  לק אמשללר, עומ
ם יי רג צל מלי מי ינול  תר בומ אמ ת  אל ל  אג גלק ול נול  לק אק נול, גלל ולהיגלייעק
ר רומ ולמק ה  צלק מג ומ  בל ל  כק ללאל זללה  הג ה  לק יל ג לל ה. הג המוק יל ן  ר כל

ים די עמ מומ לל נול  יער גלי הג ינול  תר בומ אמ י  אלמהר ור ינול  למהר אל
ם לומ שלק לל נול  אתר רק קל לי ים  אי בלק הג ים  רי חר אמ ים  לי גק רל לי ,ול

ךל ירג ן עי יג נל בי ים בלל חי מר ךל. שרל תק דק בומ עמ ים בלג שרי שרק ולנמאכגל. ול
ים  חי סק ל פל ן הג ים ולמי חי בק זלל ן הג ם מי ם שלק מק יעג דלק גלי ר יג ל של אמ

ן צומ רק ךל לל חק בלג זל יר מי ל קי דק. עג יר חק ךק שלי ה לל דל נומ לשלול  עג
נול  תר ק לל אמ נולולגלל ר של פל נג דולת  ל פל ל  ה. עג המוק יל ה  ק תל אג רולךל  בלק

ל אר רק שרל ל יי אג : גלק
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Avant, il sera bon de dire ce qui suit :

ם ם שם םלש ם שם יה,לש י ת, ינת כי ו,שכת הו,א  יךת  רי בת א  שכא דת קד חו,ד  יי ימו,,   חי ו,רת ילו,  חי דת ,ב,י
ילו, חי ו,דת ימו,  חי יו,, ו,רת ת  אות ם  י א שכ דא חד יח ת הי"לת א"ד אות וא ת  אות ב,ת ו"א 

ת הי אות ל"ות אי רא שרת יי ל  א ם כ, י שכ ים ב,ת לי א שכת חו,דא יי י,ים, א ב,ת קח לת א  י בא יני רי הד
ה ד,א עד ס,ת ם הח ב קתדם יטי ן הי פא שכת פת שכח י ו,לת דח ל יא ות ט, ן לי נא ב,א רח ה דת שרי ת עד וח צת י, מי די כ,ת

י אי רת ות ב, ן  צות ת רת ות שר עד לח ות י  רי צת יות לת רו,חח  ת  חח נח ת  ות שר עד שכ, לח תרם ן שכ ק,י תח לת
ן יות לת ם עם קות מא ב,ת ה זות  וא צת יךא. מי נם פא ת ל, ן מי צות י רא יהי י' ה, וי לתהי אל ות ינו,  לתהי אל

ינו, תי בות ל, אד ם ה זו, שכ וא צת יךא מי נם פא ה לת יא צו, לםת ו,רת ב,ם קד ה ו,מת ו,בא שכ יםה חד הת ת,י ם שכ
ה ד,א עד ס,ת ם הח ו,ף קתדם שכ פת י שכ, הח ם ות יי דח ילחת יא טי ת, נת נות ו,א ח כ, ל הח כא י בת ת,י נת ו,ח ו, כי ל, אי כ,ת

ה זות וא צת מי ן ב,ת ו,י כח ת לת יות או, רת .הא

י יהי יוי יהי יךאוי נם פא ת ל, ן מי צות ינו,' ה,  רא תי בות י אד אלתהי ינו, ות לתהי ת, אל וח צת כו,ת מי זת ב,י ם שכ
ה ד,א עד ס,ת ם הח ם קתדם יי דח ילחת יא טי ל נת ךת עח רי בא ר נת ם שכ ה אד כא רא ב,ת ה, הח א ת, יםה עח הת יי

יךא נם פא ן לת צות ת רא ת, עי רות אות ין ות ע מתחי פח ם ף שכ ין סות ר אי ן אות מי ךת  י שכ א מ, יי ות
ים צו,פי רת ח פ, ר  שרא עא ים  ני שכת לי ים  לי דות ת, ג,ת ירות פי סת ר  שרם עם בת ים  זי מו, רת הא

תותלתלותת ם, החכ, יי דח י,א ת הח עות ב,א צת ר אם שרם עם ת ב,ת מו,זות ן רת הי ם ל, שכ ב,י קח ם נת א שכ, ו,מי
ת כות רא ב,ת ר הח שרם ע עם פח ם אתו,ב, שכ חכ, ים: כ, לתהי אל הא ךא  ן לת ם ת, יי ם ות יי מח א שכ, ל הח ח ט, מי

ץ )חאכתמאה( רם אא י הא נ,י מח שכת ה( ו,מי ינא ן . )ב,י גא רתב ד,א ת(ות חעח תירתשכ  )ד, דו,ךא: )חםסםד(ות בת עח יח
יים מ, ים )ג,תבו,ראה( עח מ,י אד ךא לת וו, לת חד ח ת, שכת יי ת( ות רם אם פת יר , )ת,י בי ה גת וי ח(הל צח לתאחחםיךא )נם

ךא , )הותד( ם מ, י אי ני ךא ב,ת וו, לת חד ח ת, שכת יי ד(ות סות רו,ךת. )ית יךא ב,א כם רח בא רו,ר ו,מת יךא אא רם רת אות
ה :בשבת מוסיף: )מחלתכו,ת( נא ות אשכ ה רי ד,א עד ת סת וח צת י,ים מי קח ן לת י מו,כא יני רי הד וח

ת ב,א ל שכח ם ן, שכ יות לת ם עם קות מא ב,ת ה,  שכא רת ת שכא ן אם ק,י תח ק. לת חא צת ד יי גם נם יא כ,ת הי ות
א ישכא ד,י קח א  ב,א יחח. אח שכי מא ל  ם שכ לות  בת חם מי ל  צי נ,א ני כו,תות  זת נו,, ו,בי ב,א ם  י,ח יקד וי

תו,ב א כ, ם א שכ רא קת ץ: "מי רם י אא תי מת ל ב,א יךא עח ת,י בת ח כ, רת הי . ות י" דתנא ם אד עח י נות יהי וי
ינו, לי עא ינו,  לתהי ינו,, אל לי עא ה  נא נת ות כ, ינו,  די יא ה  שרי עד ינו,, ו,מח די יא ה  שרי עד ו,מח

הו, ני נת ות ינו, .כ, לי עא ינו,  לתהי אל י  דתנא אד ם  עח נות י  יהי ה, וי נא נת ות כ, ינו,  די יא ה  שרי עד ו,מח
ליינו, הו,, עא ני נת ות ינו, כ, די ה יא שרי עד :ו,מח
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ם ם שם םלש ם שם כו,לש ות ה,  י ת, ינת כי ו,שכת הו,א  יךת  רי ב,ת א  שכא דת קד חו,ד  יי   , ים' לי שכת א  חו,דא יי ב,ת
ל אי רא שרת יי ל  א כ, ם  י שכ ת, ב,ת מות שכא ו,נת ת  רו,חות ת  ות שכ פא נ,ת הח ל  א כ, ם  י שכ ו,בת

ם הם ים לא בי רות ק,ת הח ם ות יהם י ו,שכ ב, לת ה, ו,מח ירא צי ה ית יאא רי ילו,ת ב,ת צי לו,ת אד לא כ,ת מ,י ם שכ
י,אה שרי צו,ף, עד רת ח ל פ, כא ה ד,ת י,א שרי ה עד ירא צי ה ית יאא רי ילו,ת ב,ת צי י אד טי רא ת ל פ, א כ, ו,מי

ה. ו,סתפייראה רא ות ת, ן הח ה מי שרי ת עד וח צת י,ים מי קח ן לת א זדמ, ן ו,מת י מו,כא כי נת ה אא נ,י הי
ת ות צ, ח מ, ג הח ל חח ם ז,תאת שכ לאה הח ית ח ל, ה ב,ח צ,א כתל מח ה, לםאל התוא ית נו,  ו,א ר צי ם שכ אד ח כ,

ת ות צ, מח לו,  תאכת ב ת, רם עם ה ב,א שכא דות ק,ת הח תות  רא תות ב,ת ינו,  לתהי ן. אל י מו,כא יני רי הד וח
ץ מי ל חא כי אא יתי לתא  ד,ת ה  שרם עד ת לתא תח וח צת י,ים מי קח ה, לת שרם עד ת לתא תח וח צת ו,מי

לו, תתאכי לתא  ת  צם מם חת מח ל  כא ץ, ד,ת מי חא ילחת  כי אד מי רשכ  פת לי ת  וח צת ,ו,מי
םאלמחר לו,: ''שכםנ, תאכי ת ת, ות צ, ים מח מי ת יא עח בת ה''. שכי שרי ל עד לח כ,ת א מי ב,א או הח לא ,ות

שריה ץ. עד מי ת חא רתבם עד ח כתל ת, תא לםאל ל, ם ה שכ שרם עד ת לתא תח וח צת ת לתא. ו,מי וח צת ו,מי
ץ מי חא ךא  ה לת אם לתא יירא ר ות אות שרת ךא  ה לת אם לתא יירא ה ד,ת שרם עד ת לתא. תח וח צת ו,מי

ם יכם י ת, בא ב,ת ר  אות שרת א  צי א מ, יי לתא  ד,ת ה  שרם עד רו,חח. תח ת  חח נח ת  ות שר עד לח י  די כ,ת
ו, ל, אי ת  ות צת מי שכ  תרם שכ ן  ק,י תח לת י  די כ,ת נו,  אי רת ות ב, ן  צות רת ת  ות שר עד לח ות נו,  רי צת יות לת

ן יות לת עם ם  קות מא .                      ב,ת

י יהי יוי יהי ינו,וי תי בות אד י  אלתהי וי ינו,  לתהי אל ה  התוא ית יךא  נם פא ת ל, מי ן  צות רא א,   הי ת,ת ם שכ
ה צ,א מח ילחת  כי אד ל  ם שכ זות  ה  וא צת מי יךא  נם פא לת ה  יא צו, ו,רת לםת  ב,ם קד ו,מת ה  ו,בא שכ חד

ז,תאת לאה הח ית ח ל, ת, ב,ח או,יות רת ת הא נות ו,א ח כ, ל הח כא י ב,ת ת,י נת ו,ח ו, כ,י ל, אי יךא כ,ת נם פא לםה לת עד יח ות
א ב,א לי א ד,ת עו,תא ה ו,רת בא שכא חד ה ו,מח נא ו,א כח ו,ר ות ב, די ה ות שרם עד מח ן ב,ת ו,י כח ם. לת י נתעח יהי וי

הו, ני נת ות ינו, כ, די ה יא שרי עד ינו, ו,מח לי ה עא נא נת ות ינו, כ, די ה יא שרי עד ינו, ו,מח לי ה עא התוא . ית

On procède à la nétilat yadaïm avec berakha.

ךש רוך ר ךשבך רוך ר הבך התוא ית ה  ת,א אח לאם,   עות הא לםךת  מם ינו,  לתהי ר, אל ם שכ אד
יו תא ות צת מי נו, ב,ת א שכ ד,ת ם., קי יי דא ילחת יא טי ל נת נו, עח ו,א צי ות
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Le chef de famille prend les trois Matsot dans l'ordre où elles
sont posées devant lui (la Matsa coupée entre les deux entières)
et récite la bénédiction de hamotsi.

ךש רוך ר ךשבך רוך ר יאבך צי ות מ, הח לאם  עות הא לםךת  מם ינו,  לתהי אל ה  התוא ית ה  א ת, אח  
ץ רם אא ן הא ם מי . לםחם

Puis  il  laissera  tomber  la  Matsa  inférieure pour  ne  garder
dans ses mains que la Matsa supérieure et la Matsa brisée  et
récitera la bénédiction de : al akhilath Matsa.

ךש רוך ר ךשבך רוך ר לאםבך עות הא לםךת  מם ינו,  לתהי אל ה  התוא ית ה  א ת, אח ר,   ם שכ אד
ה. צ,א ילחת מח כי ל אד נו, עח ו,א צי יו ות תא ות צת מי נו, ב,ת שא ד,ת  קי

Le  chef  de  famille  coupera  (en  même  temps  la  Matsa
supérieure  et  brisée),  trempera  dans  le  sel,  mangera  et
distribuera à l'assistance un kazaït (27 gr) de chaque Matsa
qui  sera  composé  de  la  même  quantité  de  la  Matsa
supérieure et de la Matsa brisée, c'est-à-dire deux kazaïtim
(54 gr).

Si la Matsa ne suffit pas pour tous les convives, le chef de
famille prendra une autre Matsa chemoura qui est en dehors
du plateau pour que chacun reçoive la mesure requise. (Petit
conseil  :  préparer avant le  Sédère des petits sachets pour
chaque  convive  avec  les  quantités  requises  pour  chaque
kazaït de Matsa, de Maror...)

Il faudra prendre soin de consommer le kazaït de Matsa en moins
de 4  minutes, et toujours en position hesséba.
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• On prend un kazaït  de  Maror,  que  l'on  trempe légèrement
dans le ‘Harosset (pour ne pas perdre le goût amer).
• Le chef de famille récite la bénédiction Al akhilath Maror, et
tout  le  monde  le  mange  mais  cette  fois-ci  sans  la  position
hesséba !
• Au moment de la bénédiction, penser à s'acquitter de Kore’h
(sandwich  du  Maror  avec  de  la  Matsa,  trempé  dans  le
‘Harosset). 
• Il ne faudra pas parler entre le Maror et Kore’h.

Avant, il sera bon de dire ce qui suit :

ם ם שם םלש ם שם הו,אלש יךת  רי א בת שכא דת קד חו,ד  יי  
יה, י ת, ינת כי ימו,, ו,שכת חי ו,רת ילו,  חי דת ,ב,י

ילו, חי ו,דת ימו,  חי ם, ו,רת י שכ א  דא חד יח לת
ת יו, ת הי"אות א"ד אות ת וא אות ו"א ב,ת
ת הי אות ם"ות י שכ ים ב,ת לי א שכת חו,דא יי א ב,ת

ל אי רא שרת יי ל  א י,ים, כ, קח לת ן  י מו,כא יני רי הד
ת יי ז,ח ח כתל כ, ן לםאל נא ב,א רח ה דת שרי ת עד וח צת מי

ז,םה הח לאה  ית ח ל, ב,ח ר  רות ת, מא אם ן  ק,י תח לת
ן יות לת עם ם  קות מא ב,ת ה,  שכא רת ת, שכא ות שר עד לח

ת ות שר עד לח ות נו,  רי צת יות לת רו,חח  ת  חח נח
נו, אי רת ות ן ב, צות י. רת דתנא ם אד עח י נות יהי וי

ינו, לי עא ינו,  לתהי ינו,, אל די יא ה  שרי עד ו,מח
ינו, לי עא ה  נא נת ות ינו,, כ, די יא ה  שרי עד ו,מח

הו, ני נת ות  :כ,

On récitera la bénédiction suivante avant de le consommer

ךש רוך ר ךשבך רוך ר רבך ם שכ אד לאם  עות הא לםךת  מם ינו,  לתהי אל ה  התוא ית ה  א ת, אח  
ר. רות ילחת מא כי ל אד נו, עח ו,א צי יו ות תא ות צת מי נו, ב,ת שא ד,ת קי
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On prend un Kazaït de la troisième Matsa (inférieure) et un
Kazaït  d'herbes  amères que  l'on  réunit  ensemble  en
sandwich. Et on trempe ce dernier dans le 'Harosset.

Avant, il sera bon de dire ce qui suit :

ימו, חי ימו,, ו,רת חי ילו, ו,רת חי דת , ב,י יה, י ת, ינת כי יךת הו,א ו,שכת רי א בת שכא דת חו,ד קד ם יי י שכ לת
"א ת הי אות א"ו ות ת וא אות "א ב,ת ת הי ת יו,"ד אות ם אות י א שכ דא חד יח , לת ילו, חי ו,דת
ת וח צת י,ים מי קח ן לת א זדמ, ן ו,מת י מו,כא יני רי ל, הד אי רא שרת ל יי א ם כ, י שכ ים ב,ת לי א שכת חו,דא יי ב,ת
ת רתסם חד ים ב,ח לי ב,א טד ד מת חח ים יח כי כתרא ר מת רות ה ו,מא צ,א כתל מח יא לםאל הי ם ךת שכ רי ות כ,
ה כא רא בת ם לי נא רות כת ים זי מי כא חד נו,  לא נו,  ק,ת ר ת,י ם שכ אד ח , כ, שכ ד,א קת מ,י ר לח יא זיכם הי ם שכ
ן צות רת ת  ות שר עד לח ות נו,  רי צת יות לת רו,חח  ת  חח נח ת  ות שר עד לח ת,  ות צ, ח מ, הח ג  חח יל  לי ב,ת
ינו, לתהי י אל דתנא ם אד עח י נות יהי ן. וי יות לת ם עם קות מא ב,ת ה,  שכא רת ן שכא ק,י תח נו,, לת אי רת ות ב,

הו,: ני נת ות ינו, כ, די ה יא שרי עד ינו,, ו,מח לי ה עא נא נת ות ינו, כ, די ה יא שרי עד ינו,, ו,מח לי עא

On le mange en position Hesséba, 
en récitant auparavant le texte suivant :

 souvenir  du  Bet
Hamikdach,

comme  Hillel  l'Ancien,  qui
les  assemblait  et  les
mangeait  ensemble,  afin
d'accomplir  ce qui  est dit  :
« Ils le mangeront avec des
Matsot et du Maror. » 

En ר ינו,זםכר מי יא ב,ת שכ  ד,א קת מ,י לח  
שכ ד,א חד ה. ית יא הא ם ן שכ קי ז,א ליל הח הי כ,ת

ת חח ת אח בח ן ב,ת לא כת אות ן ות כא רת ות .כ,
ל עח ר  מח אל נ,ם ם שכ, ה  מח יים  קח לת

לו,הו, ים יתאכת רי רות ת ו,מת ות צ, : מח
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On  essayera  durant  le  repas  de  ne  pas  trop  se  remplir
l'estomac afin de garder une place pour l'Afikomène et de la
manger avec appétit !!

Le Chla'  Hakadoch nous dit  que la raison pour laquelle le
Hallel  est  coupé  en  deux  parties,  l’une  avant  Choul'hane
Ore'h  et  la  seconde  après  Birkat  Hamazone,  vient  nous
enseigner la grandeur du “repas” du soir du Sédère. En effet,
ce  temps  de  repas  est  une  partie  du  Hallel,  car  il  en
représente la charnière.  Nous devrons donc faire en sorte
d'élever notre Choul'hane Ore'h au rang qu’il mérite.

Il est recommandé de lire à table, cet extrait du Zohar :

ךש לר על א  מר לר ךששםש לר על א  מר לר יזאאשםש י פ, שכת אד ךת  לא עד א  מא לא שכת א.  ישכא ד,י קח א  בא טא א  מא יות  
י רי ק,ת אי ר ד,ת תח הו,א אד הח ת,ת לת נת ין אח מ,י זח , ות שכ א קתדם רא קת ת,ת הו,א מי נת א. אח ישכא ד,י קח
ךת ח ב,א ח כ, ח ת, שכת יי ות שכ  ד,ח קח תת תי , ות ה, ה ב,י בא אד ח ת, שכת אי ו,לת ה,  א ב,י רא ת ט, עח תת אי , לת שכ קתדם
ין לי חד נח ד,ת א,  א ת, יקת מי עד ד,ח א  יקא מי עד הו,א  הח מי יב  אי שכא ת,ת  נת אח א  א. הא תא וא דת חם
ךת ין לא לי ב,ת קח מת שכ  רו,ן קתדם קת תת אי ד,ת ל  אי רא שרת יי א  , הא ה, נ,י ין מי קי פת נח ין  ו,עי ב, ו,מח
ךת ין לא ני ק,ת תח ךת מת ין לא ני מ,ת זח א. מת תא חא ב,ת תו,שכת א ו,בת תא וא דת חם ין, ב,ת ירי הי ין נת י פ, נת אח ב,ת
ר. קא י ית אני מא ב,ת הו,  ית מח רת י ג,ח ני ק,ת תח י, מת רי תות א ין פ, רי ד,ת סח א, מת ירא תי א ית תא עו,דא סת
יךת הו,א:                  רי א ב,ת שכא דת קד א לת חא בא ין שכת חי ב,ת שכח אן ו,מת דח חד

א חר סש פי א דש גךר אחג חר סש פי א דש גךר ךתחג ב,א יר.  ק,י יח ות ת,ת  נת אח יב  בי חא ה  א מ, ח כ, א,  ינא מי ית א  עא רות ד,ת  
ךת ב,א א.  ישכא ד,י קח א  ו,תא שכ רת ב,י אלו,  עא ות א  רא חד אח א  ו,תא שכ רת מי ל  אי רא שרת יי קו,  פת נח
א מא חת לח אי  הח ם,  יכם י ת, בא ב,ת א  צי א מ, יי לתא  ר  אות שרת ים  מי יא ת  עח בת שכי יב:  תי כ,ת
ין די י שכ לת ין  רי טת סי ל  כא לת ת  חח רח בת ו,מח ת  דם ד,ם ח שכ מת א  קא ד,ת ין  גי ב,ת ה  צ,א מח י  רי ק,ת אי
ת חח רח בת מח ד,ת זאה  זו, מת ד,י י  ד,ח ח שכ ד,ת א  נא ות גח כ,ת א,  טא טא קת הו,  ב,ת יד  בי עא ות ין  יקי ז,י ו,מח
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ין רי טת סי ל  כא לת ת  חח רח בת מח י  יהי אי י  כי הא ף  אות א,  עא רת תח ד,ת ין  יקי ז,י ו,מח ין  די י שכ לת
י מי ו,ן יות ינ, אי ךת ד,ת ילח ין ד,י מי ין יות יבי בי ה חד א מ, ח הו,. כ, ה ב,ת טא טא יד קת בי עא ין ות ישכי ב,י
ל אי רא שרת יי אן  דא חד ךת  ב,א ה.  אא א ל, עי א  רא יקא לי ין  קי לת סח ד,ת ין  מי יות ו,ן  ינ, א אי תא וא דת חם
ה, י ת, בו,רת ג,ת ל  אי רא שרת יי ין  חי ב,ת שכח מת ךת  ב,א ן.  יהות ארי מא דת א  נא קא פו,רת דת א  תא וא דת חם ב,ת
א שכא דת קד י  די חד ךת  א. ב,א א ל, עי ילאא לת י חי בי הד יח א  דא ו,בת הו,א  יךת  רי א ב,ת שכא דת קד ד,ת
א לא יכא ל מי אי רא שרת ין יי לי כת אא ךת  ן. ב,א הות לת א די חא בא שכת א די ו,רא פ, סי יךת הו,א ב,ת רי ב,ת
זאא רא ע ב,ת ד,ח נת מי ל ו,לת יעח מי א לת תא וא סת י אח יהי אי ה ד,ת צ,א ין מח לי כת ךת אא א. ב,א תא וא סת אח דת
א תא מת כת ל חא אי רא שרת יי ה,  ב,י ימו,  כ,י חת אח ד,ת א  מא הד נח יהו,  א אי ד,א א.  נו,תא ימת הי מת די
ין יכי רי צת הו,  ל,ת ד כ, ל  אי רא שרת יי ךת  ב,א א.  הא חא רת אא ב,ת אלו,  עא ות א  תא ית רא אות ד,ת ה  אא א ל, עי
ין לי כא אד ל מח כא הו,א, ות ם ל שכ כא ר ב,ת אות ץ ו,שרת מי חא ים מי טו,רי ים ו,נת מו,רי י שכת וי הל מם לת
מתר. שכת ת,י ת  ות צ, ח מ, הח ג  חח ת  אם יב:  תי כ,ת ךת  לא עד ין.  טו,רי נת הו,  ל,ת ד כ, ין  קי שכת ו,מח
               . א ליה, רא טת נח שכ לת ר נא י ב,ח עי בא ה ד,ת א שכ, דד קת א די רא טת מתר, סי שכת ת,י

מרר שםש ת תךי ור צך ג מך ג הג ת חג מרראר שםש ת תךי ור צך ג מך ג הג ת חג מו,ר.אר י שכא רי ק,ת אי ר ד,ת תח אד יהו,  אי אי , הח
ה. מו,רא שכת גות  לת די ה  צ,א מח א  הא ת,  ות צ, ח מ, הח ת  אם ם  ם ת, רת מח ו,שכת יב:  תי כ,ת ךת  ב,א
ר מח ת,ת , אי לםךת ם מ, ית הח ב,י ה, מי ת לא תי ת לא יות או, רת ת הא רות עא נ,ת ע הח בח ם ו,ן שכ ינ, אי ות
ה, לא עת ו,בח ה  מו,רא שכת י  יהי אי ה  צ,א מח ת.  ות צ, ח מ, הח ת  אם ם  ם ת, רת מח ו,שכת הו,:  ית לח עד
י סי א ע כ, ב,ח רת ל אח אי רא שרת ין יי תי ות ךת שכ ה. ב,א וא צת יד מי בי עד תת יה, אי א''ו ו,בי יהו, וא אי ד,ת
י י פ, אח ה ב,ת וא צת יהו, מי הו, אי ית נ,ח ד מי חח ד ות ל חח כא א, ד,ת רו,תא חי זאא דת רא א ב,ת רא מת חח דת
ר אא שכת י ב,י כי ח הא ח כ, ח ת, שכת לאא אי ה ד,ת א, מח יא ילת לי יל ב,ת ל, הח ין הח רי מת ות ךת ג, . ב,א ה, שכח פת נח
י לי ד,ת גת ת,י וח י  ב,י רת ת,י וח יב:  תי כת די כ,ת יר  ת,י יח בו,  רת ח  כח ח ת, שכת אי ךת  ב,א י.  ג,י חח ות י  ני מת זי
ירו, הי נת ב,י א  רא הד סי דת א  ו,גא ו, זי ח  ח כ, ח ת, שכת אי ךת  ב,א ים.  יי דא עד י  די עד ב,ח י  בתאי א ת, וח
יב: תי כ,ת ךת  ב,א א  א כ, לת מח י  י ו,שכ ד, קי רו,  עד תת אי ךת  ב,א ימו,.  לי שכת ב,י א  שכא מת שכי  דת

ים הוךא רי וך מך יל שםי אלם ים הוך רי וך מך יל שםי א.לם א ל, כד ים ב,ת ו,רי מ, הו,א שכי א ות ישכא ד,י א קח ו,גא ו, ה' זי  לח
א שכא דת יל קד י ט, קח ךת  ח. ב,א ח כ, ח ת, שכת אי ר ות עח ת,ת אא אי ל, עי לת א ד,י רא טת ס,י א מי ו,גא ו, זי ךת  ב,א
א שכא דת יר קד טי נא ךת  א. ב,א רא חד א אח רא טת סי ין ד,ת רי ו,כת ו,ן ב, ינ, ל אי א הו,א כ, יךת  רי ב,ת
א שכא דת יר קד טי נא ךת  א. ב,א רא חד א אח רא טת סי ין ד,ת רי ו,כת ו,ן ב, ינ, ל אי א הו,א כ, יךת  רי ב,ת
ה דא בות עד ו,לאא דח ט, ךת הו,א ב,י ין. ב,א ני ל ב,ת א עח ב,א אח ל כ,ת אי רא שרת יי יךת הו,א לת רי ב,ת
ין ילי ל חי א ן כ, יא פת ח כ, תת אי ךת  . ב,א ה, רי יקא יךת הו,א ב,י רי א ב,ת שכא דת ק קד ח ל, ח ת, סת אי ה ות רא זא
מו, י,א קח תת ךת אי א, ב,א ילא יךת הו,א חי רי א ב,ת שכא דת י קד זי חד ךת אח א. ב,א רא חד א אח רא טת סי ד,ת
א א ס, אי ני הח א לת נא רא דו,כת הו,  ל,ת ד כ, א  ד,א ין  גי ו,בת ין,  ת,י ב,ח שכח ות ין  ג,י חח ות ין  ני מת זי ל  א כ,
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א מא יות כ,ת א  יא ילת לי יר  הי נא ה  וא הד ךת  ב,א הו,א.  יךת  רי ב,ת א  שכא דת קד ךת  ב,א ד  בח עד ד,ח
הו,א יךת  רי ב,ת א  שכא דת קד ד,ת י  דות בא עות א  א מ, עח ל  א כ, א  מא חד וח ז,  ו, מ, תח דת א  קו,פא תת די
ךת ב,א ה.  רא אות א כ, ה  כא י שכ חד ח כ, יר  אי יא ם  י,ות ח כ, לאה  ית לח ות יב:  תי כת ד,י הו,א  א  דא הד
ךת ב,א א.  מא לת עא י  רי ב,ת תת אי ד,ת א  מא י,ות מי אי  הח כ,ת ה  וא הד לאא  ד,ת א  א ס, ני י  סו,מי רת י פ,
, ה, ב,י ו,ן  ינ, אי א  קא ב,ת ד,ח תת אי לת ל  אי רא שרת יי ב,ת הו,א  יךת  רי ב,ת א  שכא דת קד י  עי רת תת אי
אלו, עא ךת  ב,א  . ות מ, עח ה'  לםק  חי י  כ,י יב:  תי כת די כ,ת  , ה, קי חו,לא ינו,ן  אי י  וי הל מם ו,לת
א חא תת י פ, ל  עח ים  שכי רת ה  וא הד ךת  ב,א א.  ישכא ד,י קח ת  אות דת א  י,ו,מא קי ב,ת ל  אי רא שרת יי
הו,א יךת  רי ב,ת א  שכא דת קד ב  הח ית ךת  ב,א א,  נו,תא ימת הי מת די א  ימא שכי רת ל  אי רא שרת יי דת
ךת ב,א א.  נו,תא ימת הי מת די א  ו,תא שכ רת ב,י ה  אא א ל, עי ר  תח אד ב,ח א  ו,רא שכ, קי ל  אי רא שרת יי לת
ן י לות י ס, אח ם, ות יי רח צת מי א דת עא רת אח ל מי אי רא שרת יי הו,א לת יךת  רי א ב,ת שכא דת יק קד י פ, אח
ליךת הות ה'  וח יב:  תי כת די כ,ת ן  יהות רו,חי דת ירו,  בי ת,ת ו,מי ן  יהות מי רת גח דת ירו,  בי ת,ת מי
ין יחי רי ין  קי לת סח וות  הד ין  חי רת אא ל  כא ות  , ךת רם ד,ם הח ם  תא חות נת לח ם  מא יות ם  יהם ני פת לי
ן חא ב,ת שכת ד ת, ל  קא ין  עי מת שכא וות  הד וח ן.  יא סת ח ת, אי ות הו,  ית גו,פח לת ין  אלי עא ות א  תא וא סת אח ד,ת
יךת רי א ב,ת שכא דת קד י  י מ, קח ימו,  רי אד ד,ח ין  ישכי ד,י ין קח יכי תי ו,רת ין  לו,סי או,כת ד,ת ין  ירי שכי ות
ן:                יהות רו,חי ב,ת ין  חי ית נח ות אן  דא חד וות  הד וח הו,א, 

א חר סש פי א דש גךר אחג חר סש פי א דש גךר אחג חא רת יח ים ב,ת אי ת,ת קא נת א אח יר. הא ק,י יח ת,ת ות נת יב אח בי ה חא א מ, ח  כ,
ין מ,י זח יהו,  א אי הא ות ל.  אי רא שרת יי לת ין  בי רת בת ין רח ס,י ני ידו,  בי עד תת אי ה,  בי ד,ת ן  יסא ני דת
ה א מ, ח כ, ה.  אא רא תת ב,ח א  נא קא פו,רת ב,ת ל  אי רא שרת יי לת ין  בי רת בת רח ין  ס,י ני ה,  ב,י ד  ב,ח עת מם לת
יטו, לי שכת ה,  ה, ב,י רא ה זא דא בות עד ו,לאא דח ט, ה ב,י וא הד ה,  בי א דת חא רת אי יח ה הח אא א כ, זח
ת בח עד ות ת, י  רי ק,ת אי ד,ת ן  הות לת די א  הא לא אל ום י  אי רא צת מי דת לאא  חד ד,ח ל  עח ל  אי רא שרת יי
ין חי לת א פח ין ד,א גי לםה ו,בת ל טא ז,ח מח ין לת חי לת פח וות  י הד אי רא צת מי ין ד,ת גי ם, ב,ת יי רח צת מי
ם הם חו, לא קת יי ל: ות אי רא שרת יי יךת הו,א לת רי א ב,ת שכא דת י קד י נ, א מח ין ד,א גי א. ו,בת רא מת אי לת
י ליה, שרי פת תא ליה, ות ן עד יט לות לי שכת אח ת, ות יי ב,א ה לח ת שרם בות ית אא בי ה לת ישכ שרם אי
ר ות שר עא ב,ם מי הו,א  יךת  רי ב,ת א  שכא דת קד ר  מח אא ות ן.  הות לת די ה  ישרא פי תת ב,י ישר  פי א ת,
ישר פי תא ות יר  ס,י אח א  יהי וי  , ליה, ו,  שר פת תי ות י  אי רא צת מי דת לאא  חד דח יבו,  סי שכ  חתדם לח
יקו, י פ, ה אח אא יעא בי א רת מא יות ת, ו,בת לא ין ו,תת רי ד ו,תת א חח מא ן יות כות לת ה די ישרא פי תת ב,י
ל ין קא עי מת שכח וות  י הד אי רא צת מי א דת א ת, עת שכח . ו,בת ליה, עד ו,  שכ נ,ת ח כ, תת אי א ות ינא די לת ליה, 
א ליה, בא זא י שכ ין לת לי כת א יא לא ל ות אי רא שרת יי ה דת ישרא פי תת ישר ב,י פי תא ן ד,ת הות לת לאא די חד ד,ח
א. לא טא קת ידו, לי קי עד תת הו, אי ית מח רת ו, ג,ח ל, אי כ,ת הו,  ית לח א עד יא שכת ה קח וא הד אן, וח כא וות ב,א הד
כו, ית ו,תח שכ רת ב,י ישר  פי א א ת, א ד,א הי ית ל,  אי רא שרת יי הו,א לת יךת  רי א ב,ת שכא דת ר קד מח אא ות
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י אי רא צת מי ה,  תי יא מו,ן  יםחל ד,ת ין  גי ב,ת ין,  מי יות ה  עא ב,א רת אח א  מא יות ר  תח ב,א א  מא יות
י אי רא צת מו,ן ליה, מי יםחל א, ות לא טא קת יקו, ליה, לי י פ, ה אח אא יעא בי א רת מא יות , ו,בת ישר פי א ת,
ין שכי ת,ת כת ל מח א ן כ, מי הו,  א לת יא שכת א קח דא ות א.  ינא ד,י ה,  ין ב,י ד,י בת ו,ן עח ת, אח יךת  הי
ין ד,י בת עח ד,ת ין  יני ד,י ו,ן  ינ, אי זו,ן  חל ים ד  ח כ, הו,א,  יךת  רי ב,ת א  שכא דת קד ן  לות ד  בח עד ד,ח
א, נו,רא ין ליה, ב,ת ני ית ין ליה, ד,ח לי טת קח ר ד,ת תח בא י. לת אי רא צת מי ן ד,ת יהות לי חד דח ל ב,ת אי רא שרת יי
יךת רי ב,ת א  שכא דת קד ר  מח אא ות  . שכ אי ב,א פו,ן  רת שרת ת,י ם  יהם לתהי אל י  ילי סי ת פ, יב:  תי כת ד,י
א תא יעו,בת תי א ו,בת עו,תא רת רו,ן ב,י ימת א יי לא א, ד,ת נא ו,  נ, ם מ, מי לו,  תאכת ל ת, הו,א: אח
ל, א שכ, בד מת לאא  ות י  לי צא ליה,  ינו,  קי תת אח אא  ל, אם י.  כי הא ליה,  ין  לי כת אא א  נא לא חת דח ד,ת
, יליה, די א  ו,נא ק, ת,י אא  ל, אם  , ליה, מו,ן  יםחל א  לא ות יר  מי א טא הי ית ל  א שכ, בד מת ו,  ל, אי ד,ת
ה, י ישכ תו, רי ף, ות די ה, נות יחי רי ין ד,ת גי א ב,ת נו,רא א ב,ת דא קת ות ת, י. מי כי מו,ן ליה, הא יםחל ד,ת
א הו,א, רא חד אה אח ל, מי י,אה אות  חח רו,ן ד,ת א יימת לא י, ד,ת י ל, סד רת ל קח פו,ף עח א כ, ליה,  עד
לו,ן ליה, יכת א יי לא תו, ד,ת ן. ות הות לת לאא די חד יהו, דח אי עו,ן ליה, ד,ת דת מות ת,ת שכת יי אא דת ל, אם
ם לתא צם עם תו, ות ן. ות יות ז,א א ו,בי נא לא ח קת א אתרח עא בת ל שרח אא עח ל, א, אם תא יאו,בת תי ב,ת
ין לי כת יח א  לא ות א  ו,קא שכ ב,ת אן  מא רת י  מות רת ג,ח ן  מו, יםחל דת אא  ל, אם  , בות רו,  ב,ת שכת תי
ין יני ים, ד,י טי פא ה ה' שכת שרא ם עא יהם אלתהי יב: ו,בי תי א כ,ת ל ד,א עח , ות א ליה, בא זא י שכ לת
י אני ר מא אא א ו,שכת חא מת רד א ות ב,א רת לאא חח ם, ות כם דת ים ם ב,ת כם לת ק,ם ו,מח תו,  ין. ות יאי ג,י סח
א.  בא רא קת

א חר סש פי א דש גךר אחג חר סש פי א דש גךר לחג אי רא שרת רו, יי ת שכ, קח תת אי דו, ות חד אח תת ךת אי א, ב,א ינא מי א ית עא רות  ד,ת
ע ב,ח רת אח א ב,ת הא א ד,ת רא חד א אח ו,תא שכ רת מי קו,  פח א ו,נת ישכא ד,י א קח מא שכת א די ו,רא שכ, קי ב,ת
לו, ית עח ות הו,,  ית ינח ב,י מי ץ  מי חא י  רי עד בח ו,מת הו,  ית מח רת ג,ח י  ני ק,ת תח מת א  חא רת יח לת ר  שרא עא
א מ,א אי ד,ת י  רות טת עי ב,ת אה  ל, כח ות ן  תא חא י  רי ת ט, עח תת מי ךת  ב,א א.  ישכא ד,י קח א  ו,תא שכ רת ב,י
ין. רי ר חות יהו, ב,ח אי ה, ד,ת מי רת ה ג,ח אא זא חד אח שכ לת ר נא י ב,ח עי א ב,א ין ד,א גי בת ה, ד,י אא א ל, עי
א ו,גא ו, זי ין. ות רי טת ל סי כא ח ב,ת ח כ, ח ת, שכת ה אי אא א מ, א קח יא ילת לי א ב,ת ישכא ד,י א קח ו,גא ו, זי ךת  ב,א
ן א מי י ד,א י שכ רת א פ, תת לאא מי ין ות ג,י רת ע ד,ח ב,ח רת ו,ן אח ינ, אי ין, ד,ת רי שכא ע קת ב,ח רת אח הו,א ב,ת
י סי א ע כ, ב,ח רת י אח י ת, שכת מי א לת נא רת עח תת ן אי הות לת א די תא וא דת חם ן ב,ת נא א אד ל ד,א עח א. ות ד,א
ין גי ב,ת א  יא ילת לי י  די חל מם ו,לת א,  א ל, כד ב,ת א  מא לא שכת ד  ב,ח עת מם לת ן  ינא עי בא ד,ת א,  רא מת חח דת
י סי א ע כ, ב,ח רת י אח י ת, שכת מי ן לת ינא עי בא ד ד,ת עות א. ות א ת, תח א ות א ל, עי א הו,א לת תא וא דת חם ד,ת
א רא הד סי ים  לי ת,ת שכת אי ה,  בי ד,ת א  ג,א חח אי  ה הח אא א כ, זח ת.  ות ל, אד ג,ת ע  ב,ח רת אח ל  בי קת לא
רו,ךת ין, ב,א רי טת לאת סי תת ין ב,י ישכי ד,י ן קח הא מא ין שכת רי ין ו,תת עי בת א שכי א ת, רת יח א, ות א ל, כד ב,ת

ן.  מי אא ן ות מי לאם אא עות ה' לת

175

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


On mangera un kazaït de la Matsa cachée, l'Afikomène,
 en position hesséba.

• Il  est  interdit  de  manger  quoi  que  ce  soit  après
l'Afikomène. 

• On essayera de la manger avant ‘Hatsot.

Avant, il sera bon de dire ce qui suit :

י ני נש יהי ני נש חו,דהי יי ם  י שכ לת ן  מא יקות פי אד ילחת  כי אד ת  וח צת מי י,ים  קח לת ן  א זדמ, ו,מת ן  מו,כא  
ם י שכ לאם ב,ת עת נם יר ות מי הו,א טא י הח די ל ית יה, עח י ת, ינת כי יךת הו,א ו,שכת רי א ב,ת שכא דת קד

ל אי רא שרת ל יי א ה. כ, נא נת ות ינו, כ, די ה יא שרי עד ינו, ו,מח לי ינו, עא לתהי ה אל התוא ם ית י נתעח יהי וי
ליינו, הו,, עא ני נת ות ינו, כ, די ה יא שרי עד : ו,מח

ע: בא א שר, ל הח ל עח כח אל נ,ם ח הח סח ם ן פ, ב,ח רת קא ר לת זיכם
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On rince  et  remplit  le  troisième des  quatre  verres  de  vin,
qu'on lèvera avec la main droite (sans s'accouder) durant tout
le birkat hamazone.

Avant, il sera bon de dire ce qui suit :

יה, י ת, ינת כי יךת הו,א ו,שכת רי א בת שכא דת חו,ד קד ם יי י שכ ימו,, לת חי ילו, ו,רת חי דת ימו,, ב,י חי ו,רת
ילו, חי ת יו,, ו,דת ם אות י א שכ דא חד יח ת הי"לת א"ד אות ת וא אות ת הי"א ב,ת אות א"ו ות

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

א ת, עת בא שרא ת ה, ות את א  ת, כת רח ן, [אֹללתהתיךא' ו,בי תח ר נא ת שכ ה אד תבא ט, ץ הח רת אא ל הא עח
] לאךת ן: יות לת ם עת קות מא ה זות ב,ת וא צת ש מי תרת ן שכ ק,י תח יךא ה, לת נת פא ת ל, ן מי צות י רא יהי 'וי

יךא נת פא ה לת יא צו, לתת ו,רת ב,ת קד ה ו,מת ו,בא שכ יתה חד הת ת,י ת ינו, שכ תי בות י אד אלתהי ינו, וי לתהי אֹל
ךת רי בא נת ר  ת שכ אד ית  ישכי לי שכת ה  כא רא ו,בת ה  י,א ני שכת ה  כא רא ו,בת ה  נא ות אשכ רי ה  כא רא ב,ת

ן זות א מ, ל הח ה עח א ת, יכתלתת, עח תחח וי נו, כ, ן לא ת ת, תי י,ו,עח, ות סי זתר ות עי ין, ות י,י ת מח לות עד הח לת
ל חי רא ות ל  אי רא שרת יי לת ין  חי ות מ, ה הח עא ב,א רת אד יךת  שכי מת הח ו,לת ין  בי יתה, נו,קת הת ת,י ם  גח ות

ךת רי בא נת ר  ת שכ אד ית  יעי בי רת ה  כא רא ב,ת יךא  נת פא לת ה  יא צו, ו,רת לתת  ב,ת קד ו,מת ה  ו,בא שכ חד
ה א ת, יכתלתת, עח תח וי כ, נו,  ן לא ת ת, תי י,ו,עח, ות סי זתר ות עי ין, ות בי ין נו,קת י,י ת מח לות עד הח לת

ל חי רא ות ל  אי רא שרת יי ין לת חי ה מות עא ב,א רת אד יךת  שכי מת הח ילו,, ו,לת אי כ,ת יךא  נת פא לתה לת עד יח ות
ל ת שכ לו,  אי ת  כות רא ב,ת ע  ב,ח רת אח ב,ת ן  ו,י כח לת ת  יות או, רת הא ת  נות ו,א ח כ, הח ל  כא ב,ת נו,  נת ו,ח כי

ן זות א מ, ינו,. הח לי עא ינו,  לתהי אֹל י  דתנא אד ם  עח נות י  יהי ה, וי נא נת ות כ, ינו,  די יא ה  שרי עד ו,מח
ינו, לי הו,, עא ני נת ות ינו, כ, די ה יא שרי עד ו,מח :
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« Mayim A'haronim 'Hova », on se rince et on se sèche les
doigts, puis on récite ce qui suit. A partir de maintenant on
ne parle plus jusqu'à la fin du Hallel et la consommation du
4ème verre.

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

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

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

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

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

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

Celui qui dit le zimoun commence:

אא א ישכ ד,י ה קח אא א ל, א עי א כ, לת מח יךת לת רי בת ני ן ות ב לא Venez et bénissons le Saint Roiהח

Les assistants répondent :

ם יי א מא Cielשכא

Celui qui dit le zimoun :

אא.  א ישכ ד,י ה קח אא א ל, א עי א כ, לת ו,ת מח שכ רת le , ( ב,י Chabat on
ajoute(א תא כ,ת לת מח ת  ב,ח ח שכ ו,ת  שכ רת ו,בי א :  מא יות ו,ת  שכ רת ו,בי

י רח מות ו,ת  שכ רת ו,בי אא.  א ישכ ד,י קח א  יזא י פ, שכת אד א  בא טא
י תח ות ב, רח ות

Avec la permission du Saint Roi, (le  Chabat,  on
ajoute :  de Sa reine Chabat), et avec la permission
du saint Jour de fête et des Maîtres et Rabanim

Les assistants répondent :

ם יי א מא ו,ת שכא שכ רת Avec la permission du Cielב,י

Celui qui dit le zimoun :
4

ךת רי בא S’il( נת  y  a  dix  hommes :( ינו) י לההי ו,   אל לת א כח אא ת שכ
ות ל, ת שכ, מי

Rendons grâce(s’il  y a dix hommes :  notre D.ieu) à
Qui appartient ce que nous avons mangé.

Les assistants répondent :

רו,ךת S’il( ב,א  y  a  dix  hommes : ( ינו) י לההי נו,  אל לת א כח אא ת שכ
ינו, א יי טו,בות חא ות ו,בת ל, ת שכ, מי

Rendons grâce  (s’il y a dix hommes : notre D.ieu) à
Qui appartient ce que nous avons mangé et qui
nous a maintenus en vie par Sa bonté.

Celui qui dit le zimoun répète après eux :
רו,ךת  S’il y a dix( ב,א  hommes :( ינו) י לההי נו,   אל לת א כח אא ת שכ

ינו, א יי טו,בות חא ות ו,בת ל, ת שכ, מי
Rendons grâce (s’il y a dix hommes : notre D.ieu) à
Qui appartient ce que nous avons mangé et qui
nous a maintenus en vie par Sa bonté.
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ךנ רוח ךנבח ה רוח ינו,בח ה לתהי ה, אֹל התוא ה ית א ת, אח  
נו, תא ן אות ז,א ל הח אי ם, הא לא עות לתךת הא מת
ן, חי , ב,ת טו,בות , ב,ת ות ל, ד ם כ, לא עות ת הא את ות
ים מי חד רח ו,בת ח,  יוח רי ב,ת ד,  סת חת ב,ת
ר, שרא ב,א ל  כא לת ם  לתחת ן  תי נת ים.  ב,י רח
טו,בות ו,בת  . ות ד, סת חח לאם  עות לת י  כ,י
נו, לא ר  סח חא לתא  יד  מי א ת, ל  דות ג,א הח
יד מי א ת, ן  זות מא נו,  לא ר  סח חת ית ל  אח ות
ן זא ל  אי הו,א  י  כ,י ד,  עת וא ם  לא עות לת
רו,ךת עא נות  חא לת ד שכ ות תל  כ, לח ס  ני רת פח ו,מת
ן זות ו,מא ה  יא חת מי ין  קי תת הי ות תל,  כ, לח
א, רא ב,א ר  ת שכ אד יו  תא י,ות רי ל־ב,ת כא לת
מו,ר: אא א יו, כ, דא סא רתב חד יו ו,בת מא חד רח ב,ת
ל כא יעח לת ב,י שרת , ו,מח ךא דת ת יא חח את תי ות פ,
ה, התוא ית ה  א ת, אח רו,ךת  ב,א ן:  צות רא י  חח

תל. כ, ת הח ן את ז,א הח

 sois-Tu
Hachem notre

D.,  roi  de  l’univers,  qui
nous  nourris  ainsi  que
l'univers entier avec bonté,
bienveillance  et
miséricorde.  Tu  accordes
du  pain  à  toute  chair  car
Ta  bienveillance  est
éternelle.  Par  Ta  grande
bonté, nous n’avons jamais
manqué  et  puissions-nous
ne  jamais  manquer  de
nourriture, eu égard à Ton
grand  Nom.  Car  Tu
nourrit et entretient tout le
monde.  Ta  table  est
dressée  pour  tous  et  Tu
assure  la  nourriture  et
nourriture  pour  tous  les
êtres qu’Il a créés par Ta
miséricorde  et  dans  Ta
grande bonté, comme il est
dit : "Tu ouvres Tes mains
et rassasies à souhait tous
les  êtres  vivants."  Béni
sois-Tu  Hachem  qui
donnes  de  la  nourriture  à
toutes les créatures ;

Béni

ה דה הנוד דה לנוד ינו,, עח לתהי ה אֹל התוא ית ךא  לת  
ץ רת את ינו,,  תי בות אד לח א  ת, לת חח נת הי ת שכ
ית רי ב,ת ה,  בא חא ו,רת ה  בא טות ה  ד,א מת חת
ל עח ן,  זות ו,מא ים  י,י חח ה,  רא תות ות
ם, יי רח צת מי ץ  רת את מי נו,  אתא צי הות ת שכ
ל עח ות ים,  די בא עד ית  ב,י מי נו,  יתא די ו,פת

 Te  rendons
grâce,

Hachem  notre  D.ieu  d’avoir
donné à nos Pères en héritage
une terre délectable bonne et
étendue,  une  alliance,  la
Torah,  la vie et  la nourriture;
de  nous  avoir  fait  sortir  du
pays  d’Égypte  et  de  nous
avoir  délivrés  de  la  maison

Nous
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, נו, רי שרא בת ב,י א  ת, מת תח חא ת שכ ךא  יתת רי ב,ת
ל עח ות  , נו, א ת, דת ח מ, ל,י ת שכ ךא  תת רא ות ת, ל  עח ות
ל עח ות  , נו, א ת, עת דח הות ת שכ ךת  נא צות רת י  ק,י חד
ס ני רת פח ן ו,מת ה זא א ת, אח ת ן שכ זות ים ו,מא י,י חח

נו,. תא אות

d’esclavage ;  d’avoir  gravé
Ton alliance dans notre chair,
de  nous  avoir  enseigné  Ta
Torah  et  de  nous  avoir  fait
connaître les préceptes de Ta
volonté ;  de  nous  avoir
accordé la vie et la nourriture
par laquelle Tu nous alimentes
et assures notre nourriture.

ל ע  לונ ע  ינו, ונ לתהי אֹל ה  התוא ית תל  כ, הח
ים כי רת בא ו,מת  , ךת ים לא די מות נו,  חת נח אד

מו,ר אא א כ,  . ךת מא שכת ת  א:את ת, לת כח אא ות  
ה התוא ית ת  את ת,א  כת רח ו,בי א  ת, עת בא שרא ות
ה בא ות ט, הח ץ  רת אא הא ל  עח יךא  לתהת אֹל

ךת לא ן  תח נא ר  ת שכ ה:אד ת,א אח רו,ךת  ב,א  
ן. זות א מ, ל הח עח ץ ות רת אא ל הא ה, עח התוא ית

 tout  cela,
Hachem  notre

D.ieu,  nous  Te  rendons
grâce  et  nous  bénissons
Ton  Nom,  comme  il  est
dit :  "Tu  mangeras  à
satiété  et  tu  béniras
Hachem ton D.ieu pour la
bonne  terre  qu’Il  t’a
donnée.  Béni  sois-Tu
Hachem  pour  la  terre  et
pour la nourriture."

De

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

 en  pitié
Hachem

notre  D.ieu,  nous-mêmes,
ton peuple Israël,  Ta ville
Yéroushalyim  et  le  mont
Tsion, lieu de résidence de
Ta gloire, Ton sanctuaire,
Ta  demeure,  Ton  parvis,
la grande et sainte maison
où Ton nom était invoqué.
Notre  père,  guide-nous,
nourris-nous,  entretiens-
nous,  assure  notre
nourriture,  libère-nous
rapidement  de  tous  nos
détresses.  De  grâce,
préserve-nous  de  la
nécessité  de  recourir  aux
dons des êtres de chair et

Prends
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י ידי לתא לי ם, ות דא וא ר  שרא ת ב,א נות ת,ת מח
ה ליאא מ,ת ךא הח דת יא אא לת ל, ם, את תא אא וא לת הח
ה ירא שכי עד הא ה,  בא חא רת הא ות
תא ל, ת שכ ן  צות רא י  הי ית ה.  תו,חא ת פ, הח ות
לים א כ, לתא ני ז,תה, ות לאם הח עות שכ ב,א בות ני
ית ב,י כו,ת  לת ו,מח א,  ב,א הח לאם  עות לת
ה נ,א ירת זי חד ח ת, ךת  יחא שכי מת ד  וי ד,א

. ינו, מי יא ה בת רא הי מת ה, ב,י מא קות מת לי

de  sang  ou  à  leurs  prêts,
mais  exclusivement  de  Ta
main pleine,  large,  riche et
ouverte.  Que  ce  soit  Ta
volonté  que  nous  n’ayons
pas honte dans ce monde
et que nous ne soyons pas
confus  dans  le  monde
futur.  Et  puisses-Tu
rétablir  la  royauté  de
David,  Ton  oint,  au  plus
vite de nos jours.

Le Chabat, on intercale:

ה צח הרנ צח ינו,רנ א לתהי אֹל ה   א הות ית נו,  א יצי לי חד הח ות  
י, יעי בי ת שכ, ם הח ת יות וח צת מי ו,בת תתאיךא  ות צת מי ב,ת
י כ,י ז,תה,  הח שכ  דות ק,א הח ות ל  דות ג,א הח ת  ב,א ח שכ, הח
, יךא א נת פא ל,ת מי הו,א  שכ  דות קא ות ל  דות ג,א ם  יות
, ות ג ב, נ,י עח תת ני , ות ות ו,חח ב, נא נא , ות ות ת ב, ות ב, שכת ני
י הי ת,ת ל  אח ות  , ךת נא צות רת י  ק,י חד ת  וח צת מי כ,ת
נו, א אי רת הח תיאנו,, ות נו,חא ם מת יות ן ב,ת גות יא ה ות רא צא
י ינו,, כ,י א מי יא ה ב,ת רא הי מת ן ב,י י,ות ת צי מח חא נת ב,ת
ם גח הד וח ת.  מות חא נ,ת ל הח עח א ה הו,א ב,ח ת,א אח
א ךא יתת א ב,י ן  ב,ח רת חא תיאינו,,  שכא ות נו,  לת א כח אא ת שכ
ל־ נו,, אח חת א כח לתא שכא שכ  דות ק,א הח ות ל  דות ג,א הח
ד, עח נו, לא א חי נא זת ל־ת,י אח ח ות צח א נת נו, לא א חי א כ, שכת ת,י

ה. ת,א א שכ אא דות קא ל ות דות ךת ג,א לת א ל מת א י אי כ,י

 notre  D.,
qu’il Te plaise

de  nous  renforcer  par  Tes
mitsvot  et  par  la  mitsva  du
septième jour, ce grand et saint
jour  de  Chabat.  Car  c’est  un
grand et saint  jour devant Toi.
Nous chômerons et  nous nous
reposerons  et  nous  nous
réjouirons  suivant  le
commandement  que  Tu  as
prescrit  par  Ta  volonté.  Qu’il
n’y  ait  ni  détresse,  ni  chagrin
durant notre jour de repos. Et
montre-nous  vivement  la
consolation de Tsion, car tu es
le Maître des consolations. Bien
que  nous  ayons  mangé  et  bu,
nous  n’avons  pas  oublié  la
destruction  de  Ta  grande  et
sainte maison. Ne nous oublie et
ne  nous  abandonne  jamais,  car
Tu es un grand et saint Roi.

Hachem
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ינוח לדהח ינוחאל לדהח ,אל תיאינו, בות אד י  אלתהי וי  
ה, את רא יי ות  , יעח א ג,י יח ות בתא,  יא ות לתה  עד יח
ר, כי ז,א יי ד, ות קי א פ, יי ע, ות מח א שכ, יי ה, ות צת רא יי ות
, תיאינו, בות אד ן  רות כת זי ות נו,  א ני רות כת זי
ן רות כת זי ות  , ךת ירא ם עי יי א לח א רו,שכ ית ן  רות כת זי
ן רות כת זי ות  , ךת ד,א בת ד עח וי ן ד,א ב,ת איחח  שכי מא
יךא א נת פא לת ל  אי רא שרת יי ית  ב,י ךא  מ,ת ל־עח א כ,
ד סת א חת לת ן  חי לת ה,  בא טות לת ה  לייטא פת לי
ים בי טות ים  י,י חח לת ים,  מי חד רח ו,לת
ת ות צ, ח מ, הח ג  חח ם  יות ב,ת ם,  לות א שכ ו,לת

ם  יות ב,ת ז,תה,  בהח Leטות  Yom  Tov,  on  dit

ות ב, ם  חי רח לת ז,תה.  הח שכ  דת קתא א  רא קת מי
ה א הות נו, ית א רי כת . זא נו, א יעי שכי הות ינו, ו,לת א לי עא
נו, בות א די קת ה, ו,פא בא טות ות לת ינו, ב, א לתהי אֹל
ים י,י חח לת בות  נו,  א יעי שכי הות ות ה,  כא רא בת לי
ה ו,עא שכ ית ר  בח דת ב,י ים,  בי טות
ל מות חד וח  , נו, א נ,י חא ות חו,ס  ים,  מי חד רח ות
י כ,י נו,  א יעי שכי הות ות  , ינו, א לי עא ם  חי רח ות
ו,ן נ, לתךת חח א ל מת א י אי ינו,, כ,י א יני יךא עי א לת אי

ה. א ת, א חו,ם אא רח ות

 D.ieu  et
D.ieu  de

nos  Pères,  que  montent,
viennent,  parviennent,
apparaissent,  soient agréés,
entendus,  considérés  et
rappelés  devant  Toi,  notre
souvenir,  le souvenir  de nos
pères,  le  souvenir  de
Yéroushalyim, le souvenir du
Machia’h,  fils  de  David,
Ton serviteur, et le souvenir
de Ton peuple tout  entier,
la  Maison  d’Israël,  pour  la
délivrance,  le  bonheur,  la
grâce,  la  bienveillance,  la
miséricorde,  pour  une  vie
heureuse et la paix en ce jour
de la fête des matsot, en ce
jour  de  sainte  convocation,
aie  pitié  de  nous  et  sauve-
nous.  Souviens-Toi  de
nous, notre D.ieu, Hachem,
pour  le  bien  et  sauve-nous
pour  nous  accorder  une
bonne  vie.  Par  la  promesse
de  secours  et  de
miséricorde,  favorise-nous
de  Tes  bienveillances  et
sois  miséricordieux,  aie pitié
de  nous  et  secours-nous.
En effet,  nos  regards sont
tournés vers Toi, car Tu es
un  Roi  clément  et
miséricordieux.

Notre

ה נה בנ תב הונ נה בנ תב שכ ונ תדת ק, יר הח ם עי יי לח א רו,שכ ית
ינו, מי יא בת ה  רא הי מת ה.ב,י א ת, אח רו,ךת  ב,א  

ה ני ות ה, ב, התוא ם ית יי לא א רו,שכ ן. .ית מי אא

econstruis  Ta   ville
Yéroushalyim  rapide-

ment.  Béni  sois-Tu  Ha-
chem qui  reconstruis  Yérou-
shalyim.  Amen.

R
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Si on se rend compte, après avoir mentionné  la berakha de ם  יי לא א רו,שכ ה ית ני ות que ,ב,
l'on a oublié de dire בתא  ou רתציה  יא לתה ות עד on dira ce qui suit. Mais si on a déjà ,יח
commencé  à  prononcer  ne  serait-ce  que  le  premier  mot  de  la  quatrième
berakha, on recommencera depuis le début, excepté pour Séoudat Chlichi (le
troisième repas de Chabat) et 'Hol Hamoëd où l'on continuera normalement.

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

ית רי בת לי ה , ות ת,א רו,ךת אח ת יתהתואהב,א ב,א ח שכ, שכ הח ד,י קח .מת

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

ותת החז,תה חצ, ה , אתת יותם חחג החמ, ת,א רו,ךת אח הב,א התוא ים ית נ,י מח ז,ת הח ל ות אי רא שרת שכ יי ד,י קח : מת

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

ה  ת,א רו,ךת אח ם, יתהתואהב,א לא עות לתךת הא ינו, מת לתהי ת, אֹל אות ה לת בא הד אח ל ב,ת אי רא שרת ות יי מ, עח ה לת נו,חא מת ת לי תות ב,א ח ן שכ תח נ,א ת שכ
ה חא מת שרי ן ו,לת ות שר שרא ים לת בי ים טות מי יא ית ות רי בת לי ז,תה, ות ת הח ות צ, ח מ, ג הח ם חח ת יות ה , את ת,א רו,ךת אח מתקחד,ישכ יתהתואהב,א

ים נ,י מח ז,ת הח ל ות אי רא שרת :יי

-À 'Hol Hamoëd, si on a oublié de dire בתא יא לתה ות עד :on dira ce qui suit , יח
ה חא מת שרי ן ו,לת ות שר שרא ל לת אי רא שרת ות יי מ, עח ים לת די עד ן מות תח ר נא ת שכ רו,ךת אד .ב,א

ךנ רוח ךנבח ה רוח ינו,בח ה א לתהי אֹל  , ה  א הות ית ה  א ת, אח  
ינו,, א בי ל אא א אי ד הא עח ם, לא לא עות לתךת הא א מת
נו,, א אי רת ות ב,א נו,,  א ירי ד,י אח נו,,  א כ,י לת מח
קתב, עד יח שכ  דות קת אנו,  י שכ דות קת  , נו, א לי אד ות ג,
ךת לת א מ,ת הח ל,  אי רא שרת יי ה  עי רות נו,  א עי רות
ם ל־יות כא ב,ת ת תל, שכ כ, יב לח טי י מ, הח ב ות ות ט, הח
יב טי נו,, הו,א מי א יב לא טי ם הו,א הי יות וא
הו,א נו,,  א לא יב  יטי יי הו,א  נו,,  א לא
הו,א נו,,  א לי מת ות גא הו,א  נו,,  א לא מא גת
ים, מי חד רח ד, ות סת א חת ן וא ד, חי עח נו, לא א לי מת גת יי

ב. ל־טות כא לאה, ות צ,א הח ח ות וח א רת ן : ות מי *אא

 sois-Tu
Hachem
notre

D.ieu roi de l’univers, Tout-
Puissant,  notre  Père,  notre
Roi,  notre Souverain,  notre
Créateur,  notre  Sauveur,
notre  Saint,  le  Saint  de
Yaakov,  notre  Berger,  le
Berger d’Israël, le Roi bon et
généreux  qui,  chaque  jour,
nous a fait du bien, nous fait
du bien et nous fera du bien.
Il  nous  a  comblés,  nous
comble et nous comblera tou-
jours  de  bienveillance,  de
bienveillance,  de  miséricorde
pour  nous  accorder  l’abon-
dance et le secours, et toute
sorte de bien.

Béni

*Le mot Amen se dira à voix basse
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ן מ ה חָב ר  אה ה י ס, ל כ,י ח עח ב,ח ח ת, שכת  הו,א יי
. דות בות כת

 Miséricordieux  sois
loué sur Son trône de

Gloire.
O

ן מ ה חָב ר  םה ה יי מח א שכ, ח ב,ח ב,ח ח ת, שכת  הו,א יי
ץ. רת אא ו,בא

 Miséricordieux  sois
loué dans le ciel et sur

la terre.
O

ן מ ה חָב ר  נו,ה ה ב,א ח  ב,ח ח ת, שכת יי הו,א   
ים. רי ות ר ד, דות לת

 Miséricordieux  sois
loué  de  génération  en

génération.
O

ן מ ה חָב ר  ים.ה ה רי ות יא מ, עח ן לת רת Miséricordieux élèvera la  הו,א קת
corne de Son peuple.O

ן מ ה חָב ר  נו,ה ה ב,א ר  אח א פ, תת יי הו,א   
ים. חי צא ח נת צח נת לא

 Miséricordieux sois glorifié
par nous pour l’éternité.  O

ן מ ה חָב ר  דה ה בות כא ב,ת נו,  א סי נת רת פח הו,א ית  
ו,ר, ס, אי לתא בת ר ות י ת, הת ז,ו,י, ב,ת בי לתא בת ות

ר. עח א צח לתא בת ת ות חח א נח ב,ת

 miséricordieux  accorde-
nous la subsistance dans

le respect et non dans la honte,
dans la légalité et non dans l'in-
terdit, dans la tranquillité et non
dans la souffrance.

O

ן מ ה חָב ר  םה ה לות א שכ ן  י ת, יי הו,א   
ינו,. יני ב,י

 Miséricordieux instaure-
ra la paix entre nous.O

ן מ ה חָב ר  ה,ה ה כא רא ב,ת לחח  שכת יי הו,א   
ה שרי עד ל־מח כא ב,ת ה,  חא לא צת הח ות ה  חא וא רת

ינו,. די יא

 Miséricordieux envoie la
bénédiction,  l’abondance

et  la  réussite  dans  toutes  les
œuvres de nos mains.

O

ן מ ה חָב ר  תה ה את יחח  לי צת יח הו,א   
ינו,. כי רא ד,ת

 Miséricordieux assurera
la réussite de nos voies.O

ן מ ה חָב ר  לה ה עות ר  ות ב, שכת יי הו,א   
נו,. ארי ו,א ל־צח עח ה מי רא הי לו,ת מת ג,א

 Miséricordieux  brisera
promptement  le  joug de

l’exil qui pèse sur  nos cous.
O
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ן מ ה חָב ר  הה ה רא הי מת נו,  יכי לי יות הו,א   
נו,. צי רת אח י,ו,ת לת מי מת קות

 Miséricordieux nous em-
mènera rapidement la tête

haute dans notre pays.
O

ן מ ה חָב ר  הה ה פו,אא רת נו,  אי א פ, רת יי הו,א   
ת פו,אח שכ ו,רת פת נ,ת ת הח פו,אח ה, רת לימא שכת

ו,ף. ג, הח

 Miséricordieux  nous
accordera  une  guéri-

son  complète,  une  guérison
de l’âme et une guérison du
corps.

O

ן מ ה חָב ר  ת־ה ה את נו,  ח לא ח ת, פת הו,א יי  
ה. בא חא רת דות הא יא

 Miséricordieux nous ou-
vrira Sa large main.O

ן מ ה חָב ר  דה ה חא ל־את א כ, ךת  רי בא ית הו,א   
מות ל, כ,ת דות ג,א מות הח שכת ו, ב,י נ, א מ,ת ד מי חא את ות
ם, הא רא בת אח תיאינו,,  בות אד ו,  כא רת א ב,א תת נ,י ת שכ
ן י תל, כ, תל, כ, כ, תל, מי כ, קתב, ב,ח עד יח ק ות חא צת יי
ה, לימא ה שכת כא רא ד ב,ת חח א תאאנו, יח ךת אות רי בא ית

ן. מי ר אא נתאמח ן ות צות י רא הי ן ית כי ות

 Miséricordieux  bénira
chacun d’entre nous par

Son grand Nom. De même que
nos pères Avraham, Yits'hak et
Yaakov ont été bénis en tout, de
tout et par tout, Il nous accorde-
ra à nous tous une bénédiction
parfaite. Que ce soit Ta volon-
té et nous dirons Amen.

O

ן מ ה חָב ר  ינו,ה ה לי עא רתשר  פת יי הו,א   
. מות לות ת שכת ח כ, סד

 Misérirdieux étendra sur
nous la tente de la paix.O

Le Chabat on dit :

ן מ ה חָב ר  לאםה ה עות ילינו,  חי נת יח הו,א   
ת ב,א ח שכ ות  ל, ד כ, ת י,שכ י,י חח לת ה  נו,חא ו,מת  

ים. מי לא עות הא

 Miséricordieux nous  ddon-
nera en héritage un monde

qui sera tout entier Chabat et repos
pour la vie éternelle.

O

ן מ ה חָב ר  יםה ה די עד מות נו, לת א יעי ג,י  הו,א יח
אתיאנו, רא קת לי ים  אי ב,א הח ים  רי חי אד

ם. לות א שכ לת

 Miséricordieux nous fera
atteindre  d'autres  fêtes

qui nous viennent pour le Cha-
lom.

O
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Le Yom Tov on ajoute

ן מ ה חָב ר  םה ה יות ילינו,  חי נת יח הו,א   
ב. ות טות ל, ד כ, ת שכ

 Miséricordieux  nous
donnera  en  héritage  un

jour qui est tout entier bon.
O

ן מ ה חָב ר  תותה ה רא ות ת, ע  ח ט, יי הו,א   ,
תות אא רת יתה יי הת תי , ות נו, ב,י לי ב,ת תות  בא הד אח ות
יו, הת יי ות א.  חֹלטא י נת ת,י לת בי לת ינו,  ני א ל פ, עח

ם. יי מא א ם שכ י שכ ינו, לת שרי עד ל־מח כא

 Miséricordieux implante-
ra  Sa  Torah  et  Son

amour dans notre cœur, et Sa
crainte sera sur nous pour nous
éviter  de commettre un péché.
Et toutes nos actions seront au
nom du Ciel.

O

L'invité bénit ainsi son hôte :
ז,תה הח ן  חא לת ד שכ, ת־הח את ךת  רי בא ית הו,א  ן  מא חד רח הא
ם, לא י עות נ,י דח עד ל־מח א ות כ, ר ב, ד,י יסח יו, וי לא נו, עא לת א כח אא ת שכ
ל־ א כ, ינו,,  א בי אא ם  הא רא בת אח ל  ת שכ נות  חא לת ד שכ כ,ת יתה  הת יי ות
ה, ת ת, שכת ו, יי נ, א מ,ת א מי מי ל־צא כא ל, ות ו, יתאכח נ, א מ,ת ב מי עי רא
י א מי לת ות עא ו,לת ד  עח לא ל־טו,ב  א כ, ו,  נ, א מ,ת מי ר  סח ל־יתחת אח ות
ת יי א ב,ח הח ל  עח א ב,ח ךת  רי בא ית הו,א  ן  מא חד רח הא ים.  מי לא עות
יו נא ו,בא הו,א  ז,תאת,  הח ה  עו,דא ס,ת הח ל  עח א ו,בח ז,תה  הח
יו,, חת י,י ת שכ ים  ני בא ב,ת  , לות ר  ת שכ ל־אד כא ות ות  ת, שכת אי ות
ל עח ו,פתע ות  ילו חי ה  התוא ית ךת  ך רי ב,א ו,,  ב, רת י,י ת שכ ים  סי כא נת ו,בי
ים חי לא צת ינו, מד א סי כא יו ו,נת סא כא נת יו,  הת יי ה. ות ה צת רת יו ת,י י דא יא
לתא ות יו  נא פא לת ק  ק,י ד,ח זת יי ל  אח ות יר,  עי לא ים  בי רות ו,קת
שר ן, שרא ות הו,ר עא רת הי א ות טת ר חי בח ו,ם ד,ת ינו, שכ א ני פא לת
ה ת,א עח מי ד,  בות כא ות ר  ת שכ עתא ב,ת ים,  מי י,א ל־הח א כ, חח  א מי שרא ות
לתא ות ז,תה,  הח ם  לא עות ב,א שכ  ייבות לתא  ם,  לא עות ד  עח ות

ן. צות י רא הי ן ית י ן כ, מי א, אא ב,א ם הח לא עות לים לת א כ, יי

 Miséricordieux bénira cette table à la-
quelle nous avons mangé, qu'Il y dispose

les meilleurs mets au monde et qu'elle soit comme la
table d'Avraham Avinou qu'il repose en paix. Que
toute personne qui a faim y mange et que toute per-
sonne qui a soif s'y désaltère et qu'il n'y manque rien à
jamais, Amen. Que Le Miséricordieux bénisse cet
hôte ; lui et ses enfants, sa femme et tout ce qui lui ap-
partient. Que ses enfants vivent et que biens se multi-
plient. Que L'Hachem bénisse sa fortune et l'œuvre
de ses mains, que ses biens et les nôtres prospèrent,
et que sa nourriture vienne avec réussite et soit
proche de la ville. Qu'il soit dans la joie et la gaieté tout
au long de sa vie avec richesse et honneurs, dès à pré-
sent et pour toujours. Qu'il n'ait jamais honte dans ce
monde ni dans le monde futur Amen que Sa volonté
en soit ainsi.

O
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ן מ ה חָב ר  נו,ה ה י כ, יזח וי ינו,  י,י חח ית הו,א   
ן יח נת בי , ו,לת יחח שכי א מ, ת הח ימות נו, לי בי רת יקא וי
ם לא עות הא י  י,י חח ו,לת  , שכ ד,א קת מ,י הח ית  ב,י
ות כ, לת מח ת  ו,עות שכ ית ל  ות ד, גת מי א.  ב,א הח
ד וי דא לת יחות  שכי מת לי ד  סת חת ה  עתשרת ות
ו, שכ ים רא ירי פי ם: כ,ת לא ד־עות עח עות  רת זח ו,לת
רו, סת חת ה לתא יח התוא י ית י שכ דתרת , ות בו, עי רא ות
י, ת,י נת קח ם־זא י ג,ח יתי יי ר הא עח ב: נח ל־טות כא
עות רת זח ות ב,  זא עֹל נת יק  ד,י צח י  יתי אי לתא־רא ות
ן ני חות ם  י,ות ל־הח א כ, ם:  חת ־לא שכ ק,ת בח מת
ה־ מח ה:  כא רא בת לי עות  רת זח ות ה,  ות לת ו,מח
ה־ ו,מח ה,  עא בת שרא לת יתה  הת יי נו,  לת כח אא ת שכ,
ה־ ו,מח ה,  פו,אא רת לי יתה  הת יי ינו,  תי א שכ, ת שכ,
ה. כא רא בת לי יתה  הת יי נו,  רת תח הות ת שכ,
לו, י,תאכת וח ם  יהת ני פת ן לי י ת, י,י וח יב:  תי כת די כ,ת
ים רו,כי ב,ת ה:  התוא ית ר  בח דת כ,י ירו,  תי י,ות וח
ם יי מח א שכ ה  שרי עות ה,  יהתוא לח ם  ת ת, אח
ח טח בת ר יי ת שכ ר אד בת ג,ת רו,ךת הח ץ: ב,א רת אא וא
: חות טא בת מי ה  התוא ית ה  יא הא ות ה,  יהתוא ב,ח

ן,  י ת, ות יי מ, עח ה עתז לת התוא ךתית רי בא ה ית התוא ית
ם:  לות א שכ, ות בח מ, ת עח האת שרת םעות לות א שכ  

יו, מא רות מת יו הו,א ב,י מא חד רח בת
ה שרת עד ם יח לות ינו, שכא לי ל, עא עח ל ות א כ,

ות מ, ל עח אי רא שרת רו,, יי מת אי ן ות מי .אא

 Miséricordieux  fais
nous vivre et  fais-nous

mériter le privilège de voir les
jours  du  Machia’h,  de  la
reconstruction  du  Beth-
Hamikdach,  et  de  la  vie
éternelle dans le monde futur.
Tour  de  délivrances  pour
son Roi et Il témoigne de Sa
bienveillance pour Son oint,
pour  David  et  sa
descendance  à  tout  jamais.
Les  lionceaux  sont
dépourvus  et  affamés,  mais
ceux  qui  recherchent
Hachem ne manque d’aucun
bien.  J’ai  été  jeune  et
maintenant  je  suis  devenu
vieux  et  jamais  je  n’ai  vu  un
Juste  abandonné  ni  sa
descendance  mendier  son
pain. Il donne et prête toute
la journée et sa descendance
est  bénie.  Ce  que  nous
avons mangé nous rassasiera,
ce que nous  avons  bu  nous
guérira et que la bénédiction
repose sur ce que nous avons
laissé,  comme  il  est  écrit : "Il
mit devant eux, ils mangèrent
et ils en laissèrent, suivant la
parole  de  D.ieu.  Soyez
bénis par Hachem, qui a créé
le  ciel  et  la  terre.  Béni  soit
l’homme qui se fie à Hachem
et qui place sa confiance en
D.ieu. D.ieu donne la force à
Son  peuple,  D.ieu  bénit
Son peuple par la paix. Lui
qui fait régner la paix dans les
hauteurs la répandra (la paix)
sur  nous  et  sur  tout  son
peuple Israël et dites Amen.

O
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On récite la berakha suivante, en pensant à s'acquitter aussi
du 4ème verre de vin que l'on boira après le Hallel.

ס וד הכח התוא ית ם  י שכ, ו,בת א  א שר, את ת  ו,עות שכ, ־ית
א,  רא קת ןאת נן רן י מן רי בר : סב

 lèverai la coupe du salut
et  proclamerai  le  Nom
d'Hachem., Avec la per-

mission de nos maîtres :

Je
ךנ רוח ינו,בח ה לתהי אֹל ה,  א הות ית ה  א ת, אח  

ן. פת ג,ת י הח רי ת א פ, רי ות ם, ב, לא עות לתךת הא מת

 sois-Tu  Ha-
chem  notre
D.ieu,  Roi  de

l’univers, qui crée le fruit de la vigne.
Béni
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On rince et remplit le quatrième des quatre verres de vin,
et on le boira à la fin du récitation du Hallel.

• On récitera le Hallel dans la joie et l’allégresse.

• On  tiendra  (dans  la  mesure  du  possible)  le  verre
dans  la  main  droite,  durant  toute  la  récitation  du
Hallel.

ך  פך פךך שפ  ר שפ  ר שר ם אש ים וי גו ל הג ך  אר תך מ  חש
ר ר שר ת אש כוי ל  מך ל מג עג , וך עווךך ד  ליא יך
ת ל אר כג י א  אוו׃ כום ר  ך  ליא ק  מך שרם בוך

קיב עש ךך,יג פי וו׃ שרך מו ג שר הש הוו  וש ת נ  אר וך  
ך  ך פו אג ן  רוי חש וג ך   מר עך זג ם  לשיהר עש

יף דו רך ם׃ תום יגש ם שיו ם יג ידש מם שרך תג ף וך אג בוך
ה. היו  י יך מש ת שרך חג ג תו מם

éverse Ta colère sur
les  peuples  qui  ne

T’ont pas reconnu, sur les
royautés  qui  n’invoquent
pas Ton Nom, car ils ont
consumé  Yaakov  et
dévasté  sa  demeure.
Déverse  sur  eux  Ta
malédiction et que l’ardeur
de  ton  courroux  les
frappe.

D

י־לךאלךא כום נוו,  ל  ליא  ה  היו  יך נוו  ל   
ל־ ך  עג דוך סך ל־חג ד, עג בוי ן כו  ש ך  תו מך שרם לך

ך  ר תו מם ם,׃אש ים וי גו הג רוו  ייאמך ה  מו  ל   
ם יהר ליהש אל א  ישה־נ  ינוו׃אג אליהש וש  

ה. שי  ץ ע  פש ר־ח  ר שר יל אש כו ם,  ים מ  שרו  בג
ה שיש עש מג ב,  ה  ז  וך ף  סר ר כו ם  יהר בוש צג עש

as  pour  nous,  Eternel,
pas pour nous, mais pour

ton  Nom,  donne  gloire  pour
Ta  bonté  et  Ta  vérité.
Pourquoi  les  peuples
proclameraient-ils :  "Où  est
donc leur D. ?" Or notre D.
est dans les cieux, tout ce qui
lui  plaît,  Il  le  fait.  Leurs
divinités sont d’argent et d’or
fabriquées  par  des  mains
humaines.  Elles  sont  dotées

P
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, רוו בוש דג ליא יך ם וך הר ה־ל  ר ם. פו ד  י א  דש יך
אוו רך ים ליא  וך ם  הר ל  ם  ים ינג ם׃עש ים נג זך א   

ליא ם וך הר ף ל  , אג עוו מ  שרך ליא ים ם וך הר ל 
יחוון רם וון,׃יך ישר מם יך ליא  וך ם  יהר דש יך  

וו גו הך ליא־יר  , שכוו לו הג יך ליא  וך ם  לשיהר גך רג
ם, יהר עישיש יוו  הך ים ם  הר מוי ם. כוך נ  רוי גך בום

ם הר בו  חג  יטש ר־בו ר שר אש יל  ל׃כו אש ר  שיך ים  
ם נו  גם וומ  ם  ר  זך ער ה,  יהיו  בוג ח  טג בוך

ה,׃הווא יהיו  חוו בג טך רין בום הש ית אג  בוש
ם הווא נו  גם ם וומ  ר  זך ה׃ער היו  י יך אש רך ים  

ם נו  גם וומ  ם  ר  זך ער ה,  יהיו  בג חוו  טך בום
׃הווא

d’une bouche mais ne parlent
pas, elles ont des yeux mais ne
voient  pas,  elles  ont  des
oreilles mais n’entendent pas,
elles ont un nez mais n’ont pas
d’odorat. Elles ont des mains,
mais elles ne sentent pas, elles
ont  des  pieds  mais  elles  ne
marchent  pas ;  et  leur  gorge
n’émet aucun son.  Que ceux
qui  les  fabriquent  leur
ressemblent, tous ceux qui leur
sont  fidèles.  Israël  garde  sa
confiance en l’Eternel !  Il  est
leur soutien et leur protection.
La maison d’Aaron garde sa
confiance en l’Eternel !  Il  est
leur soutien et leur protection.
Vous,  ceux  qui  craignez
l’Eternel,  ayez  confiance  en
l’Eternel.  Il  est  leur  aide  et
leur bouclier.

ה הךוה הי  הךוה ת־י  ךך אר רש ב  , יך ךך רש ב  נוו יך ר  כ   זך
ית ת־בוש אר ךך  רש ב  יך ל,  אש ר  שיך ים ית  בוש

רין הש ה,׃אג היו  יך י  אש רך ים ךך  רש ב  יך  
ים דילם גוך ם־הג ים עם נום טג קוך ה׃הג היו  ף יך  ייסש

ם יכר נש ל־בוך עג וך ם  יכר לש עש ם,  יכר לש ׃עש
ה עישיש ה,  יהיו  לג ם  ר תו אג ים  רווכם בוך

ץ רר א  ו  ם  ים מג ם׃שר  ים מג שר  ם  ים מג שרו  הג  
ם ד  י־א  נש בך ן לם תג ץ נ  רר א  ה  ה, וך יהיו  ׃לג
ל־ ליא כו  , וך הו לוו־י  לך הג ים יך תם ש מו ליא הג

ה י דוומ  דש הו׃יירך י  ךך  רש ב  נך נוו  חך נג אש וג  
הו י  לוו לך ל ם הג ד־עוי עג ה וך תו  עג ׃מש

’Eternel  s'est  souvenu
constamment  de  nous,

bénira,  Il  bénira  la  Maison
d’Israël,  Il  bénira  la  Maison
d’Aaron,  Il  bénira  ceux  qui
craignent  l’Eternel,  les  petits
comme  les  grands.  L’Eternel
vous  ajoutera  toujours  Ses
bienfaits,  pour  vous  et  vos
enfants. Vous êtes l’objet de la
bénédiction  de  l’Eternel,
Créateur  des  cieux  et  de  la
terre. Les cieux sont les cieux
de  l’Eternel,  et  la  terre  Il  l’a
donnée aux hommes. Les morts
ne  loueront  pas  l’Eternel,  ni
tous  ceux  descendus  dans
l’empire  du  silence.  Quant  à
nous,  nous  qui  bénissons
l’Eternel, maintenant et à tout
jamais, Halélouya !

L
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י תיי ב  הב יאה תיי ב  הב ה, אה היו  יך ע  מג שרך י־ים כום
ת י־אר נוונ  חש ג תו י  לם קוי ה׃  טו  י־הם כום  

א ר  קך י אר מג י  י, וובך נוי לם זך י׃א  פוונם פ   אש
ל אוי שרך י  רש צ  וומך ת  ור י־מ  לש בך חר
א. צ  מך אר ן  גוי י  וך ה  ר  צ  י,  אוונם צ  מך
ה היו  ה יך נו  א, א  ר  קך ה אר היו  ם־יך ש שר וובך

י שרם פך נג ה  ט  לוך ה׃מג היו  יך וון  נו חג  
ר ימש ם. שר חש רג מך ינוו  אליהש יק, וש דום צג וך
י לם וך י  יתם לו דוג ה,  היו  יך ם  אים ת  ך פו

יע שרם הוי י׃יך שרם פך נג י  וובם שר  
ל מג גו  ה  היו  י־יך כום י,  כם יך נווח  מך לם

י כם יך ל  ת,׃ע  ור מו  י מם שרם פך תו  נג צך ג לו י חם  כום
י לם גך ת־רג ה, אר ע  מך ן דום י מם ינם ת־עש אר

י חם דור ה,׃מם היו  יך י  נש פך לם ךך  ש לו הג תך אר  
ים יום חג ת הג צוי רך אג י׃בוך י כום תום נך מג אל הר  

איד י מך יתם נם י ע  נם ר, אש בוש דג י׃אש נם אש  
ם ד  א  ל־ה  כו  י,  זם פך ח  בך י  תום רך מג א 

יזשב: כו

’aime  que  l’Eternel
écoute  ma  voix,  mes

supplications.  Car Il  a  tendu
Son  oreille  vers  moi  et  je
L’invoquerai donc chaque jour
de ma vie. Les douleurs de la
mort  m’ont  assailli  et  les
angoisses  du  sépulcre  m’ont
trouvé.  J’ai  rencontré
détresse  et  affliction.  J’ai
invoqué le Nom de l’Eternel :
ô Seigneur, sauve mon âme !
L’Eternel  est  longanime  et
juste,  et  notre  D.  est
miséricordieux.  L’Eternel
protège  les  simples,  j’étais
humilié  et  Il  m’a  sauvé.
Retrouve  ta  quiétude  ô  mon
âme l’Eternel te fait du bien.
Oui Tu délivres mon âme de
la mort, mes yeux des larmes,
et mes pieds de l’errance. Je
marcherai devant Toi dans le
pays de la vie. Je préserve ma
foi  profonde  quand  je  parle,
même  si  je  me  trouve  plongé
dans  une  grande  humiliation.
Dans ma hâte,  je  disais  que
tout homme est menteur.

J

ה המה ל־מה כו  ה,  יהיו  לג יב  שרם ־א 
ת וועוי שר ס־יך וי כו י:  ל  ע  י  הם מוולוי גך ג תו
א: ר  קך אר ה  היו  יך ם  ש שר וובך א,  שיו  אר
א ה־נו  ד  גך שם, נר לו ג שר ה אש יהיו  י לג רג ד  נך
ה, היו  יך י  ינש עש בוך ר  ק  י   : וי מו עג ל  כ  לך
ה, היו  יך ה  נו  א  יו:  יד  סם חש לג ה  ת  וך מו  הג

ue  rendrai-je  à
L’Eternel,  pour  Le

remercier  de  toutes  Ses
bienfaits  en  ma  faveur ?  Je
lèverai  la  coupe  de  la
délivrance  et  proclamerai  le
Nom  de  l’Eternel.  Je
m’acquitterai  de  mes  vœux
envers l’Eternel, en présence
de Son peuple. La mort des
fidèles  est  une  chose
précieuse  au  regard  de

Q

193

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


ן־ בור ך   דוך בך י־עג נם , אש ך  דור בך י עג נם י־אש כום
־ ך  לך י:  ר  סש מוי לך תו   חך ג תו ם פו  , ך  תר מ  אש
ה היו  ם יך ש שר ה, וובך ד  וי ח תו ח זרבג בוג זך אר
שם, לו ג שר אש ה  יהיו  לג י  רג ד  נך א:  ר  קך אר
ת רוי צך חג בוך  : וי מו ל־עג כ  לך א  ה־נו  ד  גך נר
ם ים ל  רוושר  יך י  כם כש תוי בוך ה  היו  יך ית  בוש

ה: לווי  לך הג

l’Eternel.  Eternel,  pardonne,
car je suis  Ton serviteur,  fils
de Ta servante, Tu avais déjà
dénoué  mes  liens.  Je
T’offrirai  un  sacrifice  de
reconnaissance  et  je
proclamerai  le  Nom  de
l’Eternel. Je m’acquitterai de
mes vœux envers l’Eternel, en
présence  de  Son  peuple,
dans  les  cours  du  Temple,
dans  ton  enceinte,  ô
Yéroushalayim, Halélouya, !

לוי ל  לויהב ל  תהב אר ל־  כו  ה  היו  ם,־יך ים וי גו
ל כו  חווהוו  בוך ג ים־שר מום אמ ר:ה  בג ג  י  כום  

ת מר אל וי ור דו סך ינוו חג לש ל ם־ע  עוי ה לך היו  יך
הו י  לוו לך :הג

 l’Eternel,
vous, tous les

peuples !  Glorifiez-Le,  vous,
les nations ! Car Sa bonté en
notre faveur est immense, et la
vérité de l’Eternel demeure à
tout jamais, Halélouya !

Louez

דוי דויהוך יהוך כום ב,  י־טוי כום ה  יהיו  לג  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

ouez l’Eternel,  car  Il  est
bon, car Sa bienveillance

est éternelle.
L

ר ריךאמב ל םיךאמב עוי י לך ל, כום אש ר  שיך ים א  ־נ 
וי דו סך :חג

u’Israël  le dise,  car Sa
bienveillance  est

éternelle.
Q

רוי רוייךאמ  ייךאמ  כום רין,  הש ית־אג בש א  ־נ 
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

ue  le  dise  la  maison
d’Aaron,  car  Sa

bienveillance est éternelle.
Q

רוי רוייךאמ  ייךאמ  כום ה,  היו  יך י  אש רך ים א  ־נ 
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

ue  le  disent  ceux  qui
craignent l’Eternel,  car

Sa bienveillance est éternelle.
Q
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ר צג ש מו ן־הג רמם צג ש מו ן־הג ימם נם נ  , ע  הו י י  אתם ר   ק 
הו ב י  ח  רך ר מו א,:בג יר  י ליא אם ה לם היו   יך

ם ד  א  י  לם ה  שיר עש ה־יוג י:מג לם ה  היו  יך  
י א  נך שי בך ה  אר רך אר י  נם אש וג י,  ר  עיזך :בוך
טיחג בוך מם ה,  יהיו  בוג ת  סוי חש לג ב  טוי

ם ד  א  ה,:בו  יהיו  בוג ת  סוי חש לג ב  טוי  
ים יבם דם נך בום טיחג  בוך ם:מם ים וי ל־גו כו   

ילגם מם י אש ה כום היו  ם יך ש שר י, בוך בוונם ב  :סך
ה היו  יך ם  ש שר בוך י,  בוונם ב  ם־סך גוג י  וונם בו סג

ילגם מם אש י  ים:כום בירם דך כם י  וונם בו סג  
ה היו  ם יך ש שר ים, בוך צם שר קוי אש כוך כוו  יעש דו

ם ילג מם י אש יל,:כום פו נך י לם נם יתג חם חיה דך  דו 
י נם ר  ז  עש ה  יהיו  ,:וג הו י  ת  ר  מך זם וך י  זום ע   

ה ווע  ישר לם י  י־לם הם יך ה:וג נו  רם ל  קוי  
ין מם יך ים,  יקם דום צג י  לש הל א  בוך ה  ווע  ישר ום

ל ים ח  ה  עישי  ה  היו  ה:יך היו  יך ין  מם יך  
ל ים ה ח  ה עישי  היו  ין יך מם ה, יך מ  מש :רוי

ר ש פו סג אש וג ירה,  חך אר י  כום מוות  ליא־א 
הו י  י  שיש עש ,:מג הו י  י  נום רג סוך ים יר  סו יג  

י נם נ  ת  נך ליא  ת  ור מו  לג י:וך חוו־לם תך ם פו  
הו ה י  דר ם אוי ביא־ב  ק, א  דר י־צר רש עש ג :שר

ביאוו ים י  יקם דום ה, צג יהיו  ר לג עג ג שרו זרה־הג
 :בוי

ans  la  détresse,  j’ai
invoqué  l’Eternel  et  Il

m’a  répondu [en  me mettant]
au  large.  L'Eternel  est  avec
moi,  je  ne  craindrai  rien,  que
pourrait  me faire  un homme ?
L’Eternel  est  avec  moi,  je
verrai ceux qui me haïssent. Il
est préférable de se réfugier à
l’ombre  de  l’Eternel  plutôt
que  de  se  fier  aux  hommes.
Mieux  vaut  se  réfugier  à
l’ombre de l’Eternel que de se
fier  aux  princes.  Toutes  les
nations  m’entourent,  mais  au
Nom  de  l’Eternel,  je  les
réduirai. Ils m’encerclent et me
cernent,  mais  au  Nom  de
l’Eternel  je  les  réduirai.  Ils
m'entourent  comme  des
abeilles  ont  pétillé  comme un
feu d’épines,  car au Nom de
l’Eternel  je  les  réduirai.  On
m’a  attaqué  pour  voir  ma
chute,  mais  l’Eternel  m’a
secouru.  D.  est  ma  force  et
mon chant, Il a été mon salut.
Le son des chants et du salut
retentit  dans  les  tentes  des
justes. La droite de l’Eternel
fait  des  prodiges.  La  droite
de  l’Eternel  est  sublime,  la
droite  de  l’Eternel  fait  des
prodiges.  Je  ne  mourrai  pas
mais  je  vivrai  pour  proclamer
les bienfaits de D.. L’Eternel
m’a mis à l’épreuve mais Il  ne
m’a pas livré à la mort. Ouvrez-
moi les portes de la justice, je
les  franchirai  et  je  rendrai
hommage à l’Eternel. Voici la
porte de l’Eternel,  les justes
la franchiront. 

D
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י י־לם הם תוך וג י,  נם ית  נם עש י  כום ך   דך אוי
ה ווע  ישר ה: :לם ווע  ישר לם י  י־לם הם תוך וג י,  נם ית  נם עש י  כום ך   דך אוי

ה ת  יך ה  ים,  נם וי בו הג סוו  אש מ  ן  בר אר
ה נו  ם פו ריאשר  ריאשר :לך לך ה  ת  יך ה  ים,  נם וי בו הג סוו  אש מ  ן  בר אר

ה: נו  ם זויאת,פו ה  ת  יך ה  ה  היו  יך ת  אש מש  
ינוו ינש עש ל את בוך פך יא נם ה :הם ת  יך ה ה  היו  ת יך אש מש

ינוו: ינש עש בוך ל את  פך נם יא  הם הזויאת,  שי  ם ע  יווי זרה־הג  
ה בוי ח  מך שיך נם יל ה וך גם ה, נ  היו  ם :יך יווי זרה־הג

: ה בוי ח  מך שיך נם ה וך יל  גם ה, נ  היו  ה יך שי  ע 

e Te rends grâce pour
m’avoir exaucé et pour

avoir été mon sauveur. La
pierre  dédaignée  par  les
bâtisseurs  est  devenue  la
pierre  angulaire.  C’est
l’œuvre  de  l’Eternel,  elle
est  merveilleuse  à  nos
yeux. Ce jour, l’Eternel l’a
fait,  que  notre  allégresse
et notre joie s’y expriment.

J

א ניה אאה ניה אאה ה נו  יע  שרם ה הוי היו  יך א :  נו  א 
א ה נו  יע  שרם ה הוי היו  :יך

e  grâce,  Eternel,
sauve-nous,  de

grâce,  Eternel,  sauve-
nous,

D

א ניה אאה ניה אאה ה נ  יח  לם צך ה הג היו  יך א:  נו   א 
א ה נ  יח  לם צך ה הג היו  :יך

e grâce,  Eternel,
donne-nous le sucés,

de grâce, Eternel, donne-
nous le sucés.

D

ך  רוי ה ך בי רוי ה ה,בי היו  יך ם  ש שר בוך א  בו  הג  
ה היו  ית יך בוש ם מם נווכר כך רג ם:בוש שרש א בוך בו  רווךך הג  בו 

ה היו  ית יך בוש ם מם נווכר כך רג ה, בוש היו  :יך

éni soit celui qui vient au
nom de l’Eternel. Nous

vous apportons la bénédiction
de la Maison de l’Eternel.

B

ל לאל רוואל סך נוו, אם ר ל  אר יו  וג ה  היו  יך ג־  חג
ד עג ים,  ביתם עש ח־בוג בוש זך מום הג ת  נוי רך :קג

רוו סך נוו, אם ר ל  אר יו  ה וג היו  ל יך ד־אש ים, עג ביתם עש ג בוג ח־חג בוש זך מום ת הג נוי רך   :קג

’Eternel  est  Tout-
Puissant  et  nous éclaire.

Liez l’offrande de la fête par
des liens aux coins de l’autel.

L

י לי יאל לי יאל ליהג אל  , ךו  דר אוי וך ה  תו  אג  
ךו  מר מך רוי ךו  :אש מר מך רוי י אש ליהג , אל ךו  דר אוי ה וך תו  י אג לם   :אש

u  es  mon  D.,  je  te
rends  hommage,  mon

D., je veux t’exalter
T
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י ה כיי יהךוה לב דוי  יהוך ה כיי יהךוה לב דוי  ב־־הוך בטוך י,טוך כום  
וי דו סך ל ם חג עוי י :לך ה כום יהיו  דוו לג ב,־הוי טוי

וי דו סך ל ם חג עוי י לך :כום

endez  hommage  à
l’Eternel  car  Il  est

bon,  car  sa  bienveillance
est éternelle.

R

דוי דויהוך י הוך כום ב,  י־טוי כום ה  יהיו  לג
: וי דו סך ל ם חג עוי לך

endez  hommage  à
l’Eternel,  car Il  est  bon,

car  sa  bienveillance  est
éternelle.

R

דוי דויהוך יהוך כום ים,  ליהם אל ה  י  לשאליהש  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

endez  hommage  au  D.
des  dieux,  car  sa

bienveillance est éternelle.
R

דוי דויהוך יהוך כום ים,  דינם אש ה  י  נש דוי אש לג  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

endez  hommage  au
Maître  des  maîtres,  car

sa bienveillance est éternelle.
R

ה ל עךשה הל  ל עךשה ,ל  וי דו בג ת לך דילוי ת גוך אוי ל  פך  נם
וי דו סך ל ם חג עוי י לך :כום

 Lui  qui  accomplit  seul
des  grandes  merveilles,

car  Sa  bienveillance  est
éternelle.

A

ה ל עךשה הל  ל עךשה יל  כום ה,  בוונ  תך בום ם  ים מג שרו  הג  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

 Lui qui a fait les cieux
avec sagesse,   car Sa

bienveillance est éternelle.
A

ע רךקב על  רךקב יל  כום ם,  ים מו  ל־הג עג ץ  רר א  ה   
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

 Lui qui étendit la terre
sur  les  eaux,   car  Sa

bienveillance est éternelle.
A

ה ל עךשה הל  ל עךשה יל  כום ים,  דילם גוך ים  רם אוי  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

 Lui qui créa les grands
luminaires,     car  Sa

bienveillance est éternelle.
A

ת תאת ם,־את יווי בוג לרת  ר שר מך מר לך שר  מר ר שרו הג
וי דו סך ל ם חג עוי י לך :כום

e  soleil  pour  régner  le
jour,  car Sa bienveillance

est éternelle.
L
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ת תאת ת־את לוי שרך מך מר ים לך בם כ  כוי חג וך רש יו  הג
וי דו סך ל ם חג עוי י לך ל ה, כום יך לו  :בוג

a lune et les étoiles pour
régner  la  nuit,    car  Sa

bienveillance est éternelle.
L

ה ל כי מב הל  ל כי מב ם,ל  יהר רש כוי בך בום ם  ים רג צך מם  
וי דו סך ל ם חג עוי י לך :כום

 Lui  qui  frappa  les
Egyptiens  par  la  mort

de leurs premiers-nés,  car Sa
bienveillance est éternelle.

A

א צל ייוך אוב צל ייוך יוב כום ם,  כ  וי תו מם ל  אש ר  שיך ים  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

t Il fit sortir Israël de leur
sein,    car  Sa

bienveillance est éternelle.
E

ד יה דבי  יה יבי  ה, כום י  טוו נך עג  רוי זך ה וובם ק  ז  חש  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

’une  main  puissante  et
avec  un  bras  étendu,

car  Sa  bienveillance  est
éternelle.

D

זלר גך זלרל  גך י ל  כום ים,  רם ז  גך לם ם־סווף  יג
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

 Lui  qui  divisa  la  mer
rouge,  car  sa

bienveillance est éternelle.
A

יר בי עב הת ירו  בי עב הת יו  כום  , כוי תוי בוך ל  אש ר  שיך ים  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

t la fit franchir  à Israël,
car sa bienveillance est

éternelle.
E

ר על ני רו  על ני יגםו  בך ילוי  חש וך עיה  רך ג פו סווף,־ 
וי דו סך ל ם חג עוי י לך :כום

t  précipita  Pharaon  et
son  armée  dans  la  mer

rouge, car sa bienveillance est
éternelle.

E

יך  לי מוך יך ל  לי מוך יל  כום ר,   בו  דך מום בוג וי  מו עג  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

 Lui  qui  guida  son
peuple  dans  le  désert,

car  Sa  bienveillance  est
éternelle.

A

ה ל כי מב הל  ל כי מב יל  כום ים,   דילם גוך ים  כם ל  מך  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

 Lui  qui  frappa  de
grands  rois,  car  sa

bienveillance est éternelle.
A
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רךג הר ייב רךגוב הר ייב יוב כום ים,  ירם דום אג ים  כם ל  מך  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

t  fit  périr  de puissants
souverains,  car  sa

bienveillance est éternelle.
E

ן יחוך סי ןל  יחוך סי יל  כום י,  מירם אל ה  לרךך  מר  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

i’hone,  roi  des
Amoréens,  car  sa

bienveillance est éternelle.
S

ג עוך ל  גוי עוך ל  ל םוי עוי י לך ן, כום שר  בו  לרךך הג  מר
וי דו סך :חג

t Ogue, roi de Bachan,
car sa bienveillance est

éternelle.
E

ן תב נה ןו  תב נה יו  כום ל ה,  חש נג לך ם  צ  רך אג  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

t  fit  don de leurs pays
en  héritage,  car  sa

bienveillance est éternelle.
E

ה לה חר הנב לה חר ינב כום  , וי דו בך עג ל  אש ר  שיך ים לך  
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

n  héritage à  Israël  son
serviteur,  car  sa

bienveillance est éternelle.
E

נוי לל פ  שפי בי  ת נוישפ לל פ  שפי בי  ת ישפ כום נוו,  ל  ר  כג ז   
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

 Lui,  qui  dans  notre
humiliation,  se  souvint

de nous,  car  sa  bienveillance
est éternelle.

A

נוי קל ר  פ  ייי נויוב קל ר  פ  ייי ל ם וב עוי י לך ינוו, כום רש צו  מם
וי דו סך :חג

ous  délivrera  de  nos
persécuteurs,  car  sa

bienveillance est éternelle.
N

ן ןנךתל י נךתל כום ר,  שי  ל־בו  כ  לך ם  לרחר
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

l  nourrit  de  pain  toute
créature, car sa bienveillance

est éternelle.
I

דוי דויהוך י הוך כום ם,  ים מ  שרו  הג ל  אש לך
וי דו סך ל ם חג עוי :לך

endez  hommage  au  D.
des  cieux,  car  sa

bienveillance est éternelle.
R
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ת מב שפ  תני מב שפ  ת־ ני ךך אר רש ב  י תוך ל־חג כו 
רווחג ינוו, וך י ליהש ה  אל הוי  יך ך   מך שרם
ם מש רוי וותך ר  אש פ  תוך ר  שי  ל־בו  כו 
ן־ מם יד,  מם תו  נוו  י כוש לך מג ך   רך כך זם
ה תו  אג ם  ל  עוי ד־ה  עג וך ם  ל  עוי ה 
נוו י ל  ין  אש יך   י דר ע  לך בוג וומם ל.  י אש
ה דר וי פו  , ייעג שרם וומוי ל  אש וי גו לרךך  י מר
ם, חש רג וומך ה  נר עוי וך יל,  צום וומג
ין ה, אש צווק  וך ה  ר  ת צ  ל־עש כ  בוך
א י לו  , אר ךך מש סוי זשר וך לרךך עוי י נוו מר י ל 

ה. תו  י א 

 l׳âme  de  tout
vivant  bénisse

Ton Nom; Éternel notre
D.ieu  et  que  l esprit׳   de
toute  chair  glorifie  Ton
Souvenir,  Ô  Roi,
constamment.  D׳éternité
en éternité, Tu es  D.ieu
Hormis Toi, nous n׳avons
pas  de  roi  qui  délivre  et
sauve,  qui  rachète  et
libère, qui répond et à pitié
dans  chaque  moment  de
malheur et  d .oppression׳ 
Nous  n׳avons pas  de roi
qui secoure et soutient, si
ce n ׳est Toi. 

Que

י לךהל יאב לךהל ים, אב נם רוי חש אג ה  ים וך נם וי אשר רם ה 
ל־ כו  ן  דוי אש ת,  יווי רם ל־בוך כו  ג  הו וי לי אל
ל־ כ  בוך ל  לו  המ מוך הג ת,  דוי ל  וי תו
ל מוי עוי ג  הש נג מוך הג ת,  חוי בו  שרך תום הג
ים. מם חש רג בוך יו  ת  יווי רם וובך ד,  סר י חר בוך

הוג נווםיהיו  ת, ליא י  מר ים אל ליהם   אל
ים, נם ש שר יך ר  רש עוי מוך הג ן,  ישר  ים ליא  וך
ים, תם יושה מש חג ים, מך מם דו  רך יץ נם קם ש מו הג וך
ים, רם וך עם חג  י קש וי פו ים,  לם חוי א  פש רוי וך
ים, מם לוך ייחג אם שים ש מו ים, הג פוופם ף כוך קש זוי וך
ך  דוך בג לך ך   וולך ים,  מם ל  על חג נר י נש עש פג מוך הג וך

ים. דם נוו מוי חך י נג אש

 des  origines
et  de  la  fin,

D.ieu  de  toutes  les
créatures, Seigneur de tous
les événements, célébré par
toutes  les  louanges,  qui
dirige  Son  univers  avec
amour et ses créatures avec
miséricorde;  ô  Eternel,
D.ieu vrai qui ne sommeille ni
ne dort, qui réveille ceux qui
dorment  et  ranime ceux qui
somnolent, qui ressuscite les
morts et guérit les malades,
qui  dessille  les  yeux  des
aveugles  et  redresse  ceux
qui  sont  courbés,  qui  fait
parler  les  muets  et  dévoile
les secrets, c ׳est à Toi que
nous rendons hommage.

D.ieu
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וי לי אי ויו  לי אי ם,ו  יו  ג ה כו יר  לשא שרם מ  ינוו  פם  
יו, לו  גוג ן  מוי הש ג כו ה  נו  רם נוו  נש וי שר וולך
י בש חש רך מר כוך ח  בג ר שר ינוו  תש תוי פך שים וך
שר מר ר שרו ג ת כו ירוי אם ינוו מך ינש עש יע, וך קם ר 

י רש שרך נם כוך ת  וי רוושי פך ינוו  י דש י  וך ח,  רש יו  כג וך
ת, לוי יו  אג ת כו  וי לו קג ינוו  י לש גך רג ם, וך ים י מג שר 
ת דוי הוי לך ין  יקם ם פו סך מג נוו  חך י נג אש ין  אש
ת־ ךך אר רש ב  , וולך ינוו י ליהש ה  אל הוי  ך  יך לך
לרף י אר ת מש חג ל אג נוו, עג י כוש לך מג ך   מך שרם
ת בוי ב  י רך בוש ריב רם ים וך פם ל  י אש פש לך אג
ים סום נם ת  בוי וי טו הג ים,  מם ע  ך פו
ם עם וך נוו  י מו  עם יית   שים ע  ר שר ת  אוי ל  פך נם וך
ם ים י רג צך מום מם ים  נם פ  ך לו מם תשיינוו.  בוי אש
ית בוש ינוו, מם י ליהש ה  אל הוי  , יך תו ינוו לך אג גוך
, תו ינוו נך זג ב  ע  ר  ית ינוו, בוך דם ך ים פו דם ב  עש
ב רר י חר מש תו ינוו,  לך ג כו לך כום ע  ב  שי  וובך
, תו ינוו טך ג לו מם ר  בר י דור מם תו ינוו,  לך צוג הם
ית ינוו. לום ים דום בום רג ים וך עם ים ר  אם ל  חל וומש
ליא וך יך   י מר חש רג וונוו  רי ז  עש ה  נו  י הש ד  עג
ים רם ב  אש ן  ש ל־כו עג  , יך  י דר ס  חש וונוו  בי ז  עש
ה מ  שר  וונך ווחג  רי וך  , נוו י בו  תו   גך י לוג ם פו ר שר
ר ר שר אש ן  וי ל שר וך  , ינוו י פוש אג בוך תו   חך י פג נו  ר שר
דוו, יוי ם  הש ן  הש  , ינוו י פם בוך תו   ימך שיג
ת־ רוו, אר אש יפ  ום  , חוו בוך ג ישר ום  , וו כי רך י יב  ום
ה ר ל־פו י כ  יד, כום מם תו  נוו  י כוש לך ך  מג מך שרם

 quand  bien  même,
notre  bouche  serait

pleine de cantiques comme la
mer;  notre  langue,  de  chants
comme  la  multitude  de  ses
vagues,  et  nos  lèvres,  de
louanges,  comme les espaces
du  firmament;  quand  bien
même  nos  yeux  seraient
lumineux comme le soleil  et  la
lune. Et nos mains déployées
comme les aigles des cieux et
nos pieds  rapides  comme les
biches,  nous  ne  pourrions
épuiser  l'hommage  qui  T'est
dû, ô Éternel notre D.ieu et
bénir Ton nom Ô notre Roi,
ne serait-ce que pour un seul
des  milliers  des  milliers  des
myriades  et  des  myriades  de
bontés et de prodiges que Tu
as  accomplis  pour  nous  et
pour  nos  ancêtres.  Avant
déjà,  tu  nous  avais  délivrés
d’Égypte,  Ô  Éternel  notre
D.ieu, rachetés de la maison d
;esclavage׳  Tu  as  pourvu  à
notre subsistance en période
de  famine,  et  dans
l’abondance,  Tu  nous  as
protégés du glaive,  préservés
de l’épidémie,  de nombreuses
et terribles maladies. Jusqu׳à
présent, Ta miséricorde nous
a secourus et Ton amour ne
nous  a  pas  abandonnés.  C׳
est pourquoi, les membres que
Tu  as  répartis  en  nous,  l׳
esprit  et  l׳âme  que  tu  as
insufflés dans nos narines et la
langue que tu as placée dans
notre  bouche,  te  rendent
hommage,  bénissent,  louent,
glorifient  et  chantent  Ton

Et
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, חג י בוש ג שר ך  תך ן לך וי ל־ל שר כ  ה, וך דר ך  יוי לך
ךך רר י ל־בור כ  וך ה,  ר פו צג תך ך   לך ן  ים י ל־עג כ  וך
יך  י נר פ  לך ה  מ  ל־קוי כ  וך ע,  רג כך תם ך   לך
, ווך  אי יר  ים ת  בוי ב  לוך הג וך ה,  ור חש ג תו שרך תם
, ך  י מר שרך לם רוו  מוך זג ת יך יוי ל  כוך הג ב וך רר י קור הג וך
י מיתג צך עג ל  כו  ר:  מג אל נור ר שר ר  ב  דו  ג כו
יל צום , מג ך  מוי י כ  ה מם היו  ה יך נ  רך יאמג תו
ן יוי בך אר וך י  נם ע  וך  , וו נו ר מו ז ק מם ח  י מש נם ע 
ה תו  אג ים  יום נם עש ת  עג וך ג שר  : לוי זך י גו מם
יב שרם קך ג תו ל  דוג הג ת  קג עש צג ע,  מג שרך תום
ים יקם דום צג נוו  נוך תווב: רג כ  וך יע,  שרם תוי וך

ה: לו  הם ה תך או  ים נ  רם שר  יך ה, לג יהיו  בוג

Nom  constamment,  Ô  notre
Roi!  Oui,  toute bouche doit
te  rendre  hommage  ;  toute
langue doit Te louer ; tout œil
doit  espérer  en  Toi,  tout
genou  doit  plier  devant  Toi,
tout  être  dressé  doit  se
prosterner  devant  Toi,  les
cœurs  Te  craindre,  les
entrailles  et  les reins chanter
Ton  Nom,  ainsi  qu'il  est  dit
« Que  tous  mes  os  clament,
Ô  Eternel,  qui  comme  Toi
délivre  les  pauvres  d׳un  plus
fort  que  lui,  l'indigent  et  le
malheureux  de  leur  voleur. »
Tu  entends  la  plainte  des
pauvres, Tu es attentif au cri
du faible et Tu sauves! Il est
écrit:  (Téhilim  33 ;1)
« Chantez,  justes,  l’Éternel!
Aux gens intègres convient la
louange (à D.ieu) » .

י פם יםבוך רם שר  ם,יך מ  רוי תך la תום  bouche  des
gens intègres, sois

magnifié!
Par

י תש פך שים יםוובך יקם דום ,צג ךך רג בו  תך ,ar les lèvres des justesתום
sois béni!P

ן וי שר לך יםוובם ידם סם ,חש שר דו  קג תך ar laתום  langue des pieux,
sois sanctifié!P

ב רר קר יםוובך שרם דוי ל,קך לו  הג תך Parmi les saints, sois louéתום
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ת לוך הר ק  מי תבי  לוך הר ק  מי ך בי  מוך עג ת  בוי בך רם  
ל כו  ת  בג חוי ן  ש כו ר שר ל,  אש ר  שיך ים ית  בוש
ינוו ליהש אל ה  היו  יך יך   נר פ  לך ים  צוורם יך הג
של, לו הג ת, לך דוי הוי ינוו לך תש בוי י אש אליהש וש
ר, דוש הג ם, לך מש רוי ר, לך אש פ  ח, לך בוש ג שר לך
ת ירוי שרם י  רש בך ל־דום כו  ל  עג ח,  צוש נג וולך
ך  דוך בך עג י  ג שר ן־ים בור ד  ום דו  ת  חוי בו  שרך תם וך

ן כש . וובך ך  יחר שרם מך

 que  par  des
myriades  d ׳ 

assemblées de ton peuple, la
Maison d׳Israël – Car c׳est
une  obligation  pour  toutes
les  créatures  que  de  te
rendre hommage,  Te louer,
Te  vanter,  Te  glorifier,  t׳
exalter,  Te  magnifier,  Te
chanter,  Ô  Éternel  notre
D.ieu,  D.ieu  de  nos  pères
avec  les  chants  et  les
louanges  de  David  fils  de
Ichai, ton serviteur, ton oint.
En conséquence

Ainsi

ח ב בי ב תי שפ  חיי ב בי ב תי שפ  ד יי עג ך  ל  מך ח שרם בוג ג תו שרך ים
ל דוי גו  הג לרךך  י מור הג ל  י אש ה  נוו,  י כוש לך מג
י־ כום ץ,  רר י א  ווב  ם  ים י מג שרו  בוג שר  דוי קו  הג וך
י אליהש ינוו וש י ליהש ה  אל הוי  ה יך אר ך  נ  לך

ד, ער ם ו  ל  עוי תשיינוו לך בוי אש

 Ton Nom soit
loué,  Ô  notre

Roi,  D.ieu  Roi  grand  et
saint dans les cieux et sur
la terre. Car à Toi sied, ô
Eternel,  notre  D.ieu,
D.ieu de nos pères,  pour
toujours:

Que

של ג וושרךב ח ה, ב שרםיר א הגלו
ה ד ר  מך זם ה, ו עיז ה, וך ל  שר  מך וומר
ווגךבוור ה, ט גוךדמלו ה ח  נריצגח, ז
ךהםלו ה י ת, יא תו רר י אר פך תם וך

ה יב שרו  דמ וומגלךכוות. יג קך

1)  le chant,  2)  la félicité,  3)  la
louange,  4)  le cantique,  5)  la
force,  6)  la domination,  7)  la
victoire,  8)  la grandeur,  9)  la
puissance, 10)  la célébration,
11)  la  splendeur,  12)  la
sainteté,  13)  la  royauté.
Bénédictions  et  grâces  à
ton Nom grand et saint ; d ׳
éternité en éternité Tu es D..

ד־ עג ם וך ל  עוי , וומש שר דוי קו  הג ל וך דוי גו  ך  הג מך שרם ת לך אוי ד  הוי ת וך כוי ר  בוך
ל. י ה אש תו  ל ם אג עוי
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Avant de boire le quatrième verre, il sera bon de dire ce qui suit :

יהול שפלםל שפלם ש תו ינך כם וושרך הווא  יךך  רם א בך שר  דך חווד קמ ים ימוו,   חם וורך ילוו  חם דך ילוו, בום חם וודך ימוו  חם ,וורך
ת יוו ם אוי ש א שר ד  חש יג ת הש"לך א"ד אוי ת ו  אוי ת הש"א בוך אוי ם"ו וך ש שר ים בוך לם א שרך חווד  ים א בוך

ל אש ר  שיך ל ים ת, כו  סוי וי ע כו בוג רך אג ית מש יעם בם ס רך וי ל כו ר ן שר ים ת יג וי תו שרך ן לם זממו  ן וומך י מווכ  ינם רש הש
ת וי צו ג מו ג הג לשיל חג ה בוך כ  ר  בך ם לם נ  רוי כך ים זם מם כ  חש נוו  קך תום ר ינוו. שר ליהש י אל דינ  ם אש עג י נוי יהם ום

ינוו לש ינוו, ע  לש ה ע  נ  נך וי ינוו כו דש ה י  שיש עש הוו, וומג נש נך וי ינוו כו דש ה י  שיש עש  :וומג

ךה לוי ל  הב ךהי  לוי ל  הב ל־ י  כו  ינוו  י ליהש אל ה   הוי  יך
י שיש עוי ים  יקם דום צג וך יך   י ידר סם חש וג  , ייך  שיר עש מג
לו ם מ כו ל,  אש ר  שיך ית־ים בוש ך   מוך עג וך  , ך  י נר צוי רך
חוו, בוך ג ישר ום וו,  כי רך י יב  ום דוו,  יוי ה  נו  רם בוך
ך  לך י  כום  , ך  י דר בוי כוך ם  ש ת־שר אר רוו  אש יפ  ום
ר, ש מו זג ים לך עם ך  נ  מך שרם ת, וולך דוי הוי ב לך טוי
ל. י אש ה  תו  אג ל ם  עוי ד  עג וך ם  ל  עוי וומש
ל לו  המ מך ךך  לר י מר  , ה  הוי  יך ה  תו  אג רווךך  בו 

ת חוי בו  שרך תום .בוג

 Te  louent  Tes
créatures,  ô

Hachem, notre D.ieu, et que
Tes  fidèles  et  les  justes  qui
accomplissent  Ta  volonté,
ainsi que ton peuple, la maison
d’Israël,  tous  te  rendront
grâce  par  des  cantiques.  Ils
béniront,  célébreront  et
glorifieront  le  Nom  de  ta
Majesté. Car il est bon de te
rendre hommage et il est doux
de chanter en l’honneur de ton
Nom,  en  ce  monde  et  pour
l’éternité,  Tu  es  Tout-
Puissant.  Source  de
bénédictions,  Tu es D.,  Roi
exalté par des louanges.

Que

Après avoir bu la coupe de vin, on récite la bénédiction final, suivante :

ך  רוי ה ך בי רוי ה ךךבי לר י מר ינוו  י ליהש ה , אל הוי  ה יך תו  אג  
ן, פר י גור י הג רם ך ל־פו עג וך ן  פר י גור ל־הג ם, עג ל  עוי ה 
ץ רר י ל־אר עג וך ה,  דר שיו  הג ת  נוובג ל־תוך עג וך

 sois-Tu Eternel,
roi  de  l’univers

pour la vigne et son fruit, pour
le produit des champs et pour
le  pays  délectable,  fertile  et
vaste  que  tu  as  donné  en

Béni
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ית  י צם ר  ר שר ה,  ב  ח  וורך ה  ב  טוי ה,  דו  מך חר
ל כוי לראל תשיינוו,  בוי אש לג תו   לך י חג נך הם וך
ם חש רג  . הו ווב  טו מם עג  יי בו שיך לם וך  , הו י  רך ם פו מם
ל אש ר  שיך ל־ים עג ינוו, וך י לש ינוו ע  י ליהש ה  אל הוי  יך
ל־ עג וך  , ךך יר  עם ם  ים י לג רוושר  ל־יך עג וך  , ךך מו  עג
ל־ עג וך  , ךך ד  בוי כוך ן  ג כו שרך מם ן  יווי צם ר  הג
ה נש וובך  , ךך ל  יכ  ל־הש עג וך  , ךך ח  בו  זך מם
ה ר  הש מך בום שר  דר יי קו הג יר  עם ם  ים י לג רוושר  יך
נוו י חש מוך שיג וך  , הו כ  תוי לך נוו  י לש עש הג וך ינוו,  י מש י  בוך
ה שרו  דמ קך בום יה   י לר ע  ךך  י כ  רך י ב  וונך  , הו נ  י  נך בם בוך

ה. ר  הל ט  וובך

partage  à  nos  pères  pour
qu’ils en mangent les fruits et
se rassasient de ses produits.
Aie  pitié  Eternel  notre  D.,
de Ton peuple Israël, de Ta
ville  Yéroushalayim  et  de
Sion, résidence de Ta gloire,
de  Ton  autel  et  de  ton
Sanctuaire.  Reconstruis
bientôt  et  de  nos  jours,
Yéroushalayim,  Ta  Ville
sainte,  et  veuille nous y faire
entrer,  pour  que  nous  nous
réjouissions  de  sa
reconstruction.  Nous
mangerons de ses fruits, nous
nous  rassasierons  de  ses
produits et nous T’y bénirons
dans la sainteté et la pureté.

Le Chabath , on ajoute :

זורה   ת הג בו  ג שרו ם הג יוי נוו בוך יצש לם חש הג ה וך צש Veuille nous fortifier en ce jour וורך
de Chabath

זורה, הג ת  וי צו ג מו הג ג  חג ם  יוי בוך נוו  חש מוך שיג וך
י כום זורה.  הג שר  קידר א  ר  קך ב מם ם טוי יוי בוך
ך  ה לך דר נוי יל, וך כו יב לג טם ב וומש ה טוי תו  אג
י רם ך ל־פו עג ץ וך רר א  ל־ה  עג ינוו  ליהש ה אל היו  יך

 . הו נ  פך לsur le vin de diaspora on ditגג : עג  

ן  פר י גור ץ.הג רר א  ל־ה  ה, עג היו  ה יך תו  רווךך אג  בו 
הו נ  פך י גג רם ך ל־פו עג sur le vin de diaspora on.וך

dit.ן פר גור י הג רם ך  : פו

 réjouis-nous  en  ce
jour  de  fête  de

Pessa’h,  car  Tu  es  bon,
Eternel, et fais du bien à tous.
Nous te rendrons grâce pour
le pays et le fruit de la vigne.
Béni sois-Tu, Eternel,  pour
le pays et le fruit de sa vigne.
(sur le vin de diaspora on dit:
le fruit de la vigne).

Et
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ous voilà enfin arrivés à la dernière étape de cette
fabuleuse  soirée  du  Sédère  :  nirtsa,  l'agrément,
l’approbation.  Car  nous  espérons  bien  sûr

qu’Hachem  agrée  notre  Sédère  et  nous  accorde  une
récompense entière.

N
Mais quel est le but de cette étape, Nirtsa ? Que devons-
nous  faire  ? Il  n'y  a  plus  rien  à  manger,  à  dire,  à  bénir.
Chanter peut-être, mais encore...

C’est une Mitsva de raconter le récit de la sortie d’Égypte
après  le  Sédère,  autant  qu’on  en est  capable.  En  effet,  la
Mitsva de la Hagada et du récit de la sortie d'Égypte dure
toute la nuit, jusqu’à ce que l'on tombe de sommeil, comme
l'a fixé Marane HaChoul’hane Aroukh : "L’homme doit étudier
les lois de Pessa’h et la sortie d’Égypte, raconter les miracles
et  prodiges qu’Hachem a accomplis  en faveur  de nos Pères
jusqu’à ce que le sommeil l'emporte."

Le  Rav  Nissim  Perets  Zatsal  avait  pour  habitude  de  dire
chaque  année  :  «  N'attendez  pas  que  le  sommeil  vous
emporte ! Emportez le sommeil ! ». Il expliquait qu'à l'issue
du Sédère, il ne fallait pas aller mettre son pyjama mais au
contraire,  rester  à  table,  en  famille,  en  groupe,  pour
continuer à raconter les merveilles de la sortie d'Egypte. «
Ne soyez pas comme celui qui va directement au lit après le
Sédère.  Le sommeil n'a même pas besoin de l'emporter,  il
s’est  déjà  porté  volontaire!  C’est  comme  s'il  disait  :  ’va-y,
prends-moi !’ »
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Comme nous l'avons déjà expliqué dans l’introduction, il n’y
a pas de soirée semblable dans le calendrier juif.

Pourtant,  nous  avons  l'habitude  de  faire  des  veillées  qui,
elles, durent toute la nuit : le dernier soir de Soukot et celui
de  Chavouot,  durant  lesquels  nous  étudions  la  Torah,
chantons  des  Tehilim,  effectuons  des  Tikounim...  Et  cette
nuit de Chavouot est fondamentale, car nous y recevons la
Torah. Pourtant, tout en étant de première importance, ces
veillées  ne  sont  en  réalité  que  des  minhaguim,  des
coutumes. Malgré leur valeur inestimable, on ne transgresse
aucune halakha si l’on a été dans l’impossibilité de pouvoir
s’y  joindre.  Par  contre,  le  soir  de  Pessa’h,  nous  avons  un
devoir déOraïta, c'est-à-dire que c'est une halakha ordonnée
par la Torah, de raconter la sortie d'Égypte jusqu'à ce que le
sommeil nous emporte !

Le  Rav  Nissim  Perets  zatsal   explique  cela  à  travers  la
parabole suivante :

Un  homme  voulait  présenter  une  requête  au  roi.
Évidemment,  il était au courant de la difficulté de la tâche. Il
s'efforça  pourtant  de  trouver  un moyen  de  communiquer
avec le roi. De fil en aiguille, il établit des contacts par ci par
là,  et  on  lui  expliqua  que  le  seul  moyen  de  pouvoir
communiquer  avec  lui  serait  par  téléphone.  Seulement  le
problème, c’était d’obtenir son numéro, qui était détenu par
quinze personnes.

Il se rendit auprès de la première qui, après de nombreuses
questions, accepta de lui dévoiler le premier chiffre. Puis il
se  rendit  que  la  deuxième,  et  ce  ne  fut  qu'après  un long
interrogatoire qu'il obtint le second chiffre. Et ainsi de suite
jusqu'à qu'il obtînt, enfin, LE numéro de téléphone complet
du  roi.  Mais  attention,  le  prévint-on,  ce  numéro  n'est
utilisable qu'une seule fois.
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Notre homme s'apprête à composer le fameux numéro de
téléphone, 01..05...08... etc. Suspense... ça sonne...

Lorsque soudain le roi décroche, « Allo ?..... allo ?.... allo ? »,
notre homme ne répond pas.

Que s'était-il  passé ? Notre homme venait de s’endormir !
Quel dommage...

Nous aussi, comme cet homme, désirons parler au Roi des
rois. Nous aussi avons cherché ce « numéro » et composé ce
numéro  à  quinze  chiffres  :  kadech,  our'hats,  karpass,
ya'hats... pour arriver à nirtsa. 

Hakadoch Baroukh Hou est là. Il nous attend, Il attend qu'on
lui  parle !  Ne soyons pas comme cet homme, n'allons pas
dormir…

Puisons  toutes  nos  forces  pour  ce  moment  exceptionnel.
Levons-nous ! Ce n'est plus le moment d'être accoudé, mais
de raconter avec force et joie tous les miracles d'Hachem.

Nous vous conseillons dans ce but de reprendre les textes
qui  énumèrent  les  10  plaies,  ainsi  que  tous  ceux  qui
exposent avec quelle  puissance Hachem nous a fait  sortir
d'Egypte.

Puisse  Hakadoch  Baroukh  Hou  donner  à  chacun  d'entre
nous  la  force  d’accomplir  cette  fabuleuse  Mitsva  de  plus
belle manière qui soit, Amen.

Après le Sédère et avant de continuer, 
il est recommandé de réciter les Téfilot suivantes :

ל סל לחס סל תו.חס כת לכ הל כהכ ח  סח ס פה והר  דה סל תו..   קהת חק וכ טו.  ת פה שפכ מל ל  כת .כהכ
תו. ו. שו עש ה לח ס כה זכ ן נל ן תו. כה ר או. דהן סח ינוה לכ כל ר זת ס שפ אש ח ן. כה כן ו. ךכ שפ זת

ה נת עו. ה, מכ נת י מת ת מל דח ל עש הח ם קכ מן י. קו. ען טכ ל נל הן ב נח רו. קת בהכ
ה נהת רל ן בהכ יו. צל ם לכ דוהיל כ ה פה נהת . כח

ה יה נוי בינ ם הל ים לה ה של ירוי ה בים אה ה בי ה הל נה ה של הלנ יה נוי בינ ם הל ים לה ה של ירוי ה בים אה ה בי ה הל נה ה של  לנ
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י הם יינ הם ינוהינ תן בו. י אש אל.הן ינוה ון ל.הן ה אל ה.ות יכ יךת  נס פת כ לה ן מל צו. חת,  רת לה גק כ.חח סכ בהכ ס שפ
זהסה לתה הח יכ ח לה בהח ינוה  שול עת ס ת שפ ו. צכ מהל ל הח כת ת וכ סו. ו. ע כה בהח רכ .חח, אח א כה ל נת דהח גכ יל

נוה יען שפל הו. ינוה והלכ לן ו. עת ם בה חן רח ה לכ ה.ות ה. יכ ה.ות יל יכ דהל גכ ם הל יל ו. גה רוה בח ז י.אמכ את
סה לה אן ם  על ת  ו. שו עש ל. לח עח ל  דו. גהת הח ךת  מכ שפל לכ ת  או. דת הו. וכ ת  כו. רת והבכ

נוה ת תה מכ יהח קל וכ נוה  יתת יל חל הס ס ינוה, שפ תן לקיהו. גהת ס.ף  אל תס וכ נוה  נהן חת והתכ נוה  יהן חח תהכ ן  ן כה
ךת ס שפ דכ ת קת רו. צכ חח לןם, לכ ב שפת לןבת בהכ ךת  נכ צו. ת רכ ו. שו עש לח וכ יךת  קהס מ.ר חק שפכ ל, לל עח

ת או. דת הו. ל הח אן רוהךכ  בהת ךכ  ים לת דל מו. נוה  חכ נח אש ס ךת. שפ ס מה ע עח שפח ין א לכ א נת צן וכ
ךת יחס שפל מכ ת  אס ע  יןשפח ה, לכ קת זת חש ד  ית בהכ ם  יל רח צכ מל ץ  רס אס מן ךת  אתכ צן י  ימן כל וכ

זהסה יל הח חן לוהת הח גת ה בהכ ת תה ן עח ן ים כה תל פכ מו. ת והבכ תו. או. ה והבכ ית טוה עח נכ רו. זכ והבל
ת או. לת פכ נל נוה  אן רכ שפ, הח דו. קהת ךת הח יחש שפל י מכ נן כ ת פה או. רכ נוה לל ן כה זח ה. וכ ה.ות ה יכ ית הת וכ

ד חת אס מו.  ד והשפכ חת ה אס ה.ות יסה יכ הכ הוהא יל ם הח יהו. ץ בהח רס את ל הת ת ל כה עח לסךכ  מס .לכ
ד חת ם אס כס דו. שפכ בכ עת תם והלכ לה כק ת לכ חח ה אח פת ץ שות רס את ל הת ה כת ית הת נוה. וכ ם בהת יהח יקק ול

תוהב ת כה ס שפ א  רת קכ ם: מל יהת לח ם  יל ח מה ח כה ה  ה.ות יכ ת  אס ה  עת דהן ץ  רס את הת ה  את לכ והמת
ים סהל כח ן, מכ צו. רת י  הל יכ ן  ן כה ן  מן י. את בהל לל ן  יו. גכ הס וכ י  פל י  רן מכ ן אל צו. רת לכ יוה  הכ יל

י לל אש ג. י וכ ה צוהרל ה.ות יךת יכ נס פת : לכ

י הם יינ הם ינוהינ תן בו. אש י  אל.הן ון ינוה  ל.הן אל ית  יכ יךת  נס פת כ לה מל ן  צו. רת ל,   דו. גהת הח ל  אן ,הת
א רת ו. נה הח וכ ר  ו. בה גהל ה, הח שון עש מח ל  ת כה יךת  נס פת לכ ת  ו. צה רק והמכ ת  והבו. שפ חש יוה  הכ יהל ס שפ

ינוה  שול עת ס ת שפ ו. צכ מהל נוה(הח נכ והח כהל ס ת שפ נו. והת ח כה ל הח כת זהסה) וכ לתה הח יכ ח לה יךת, בהח נס פת לוה לכ עש יח וכ
ית ל יכ דהח גכ יד יל מל ת תה רוה  י.אמכ ן וכ צו. רת א.ד. לכ מכ ת  תה לכ דח י גהת ל.הח אל ית  ר, יכ דת הת ד וכ הו.

ת תה שפכ בת ר, לת קס ין חן תו. אן ת לה דק גכ לל א.ד וכ ל מכ ת לה הק ית והמכ ל יכ דו. . גהת

א ניה אאה ניה ינוהאה לן ם עת חן רח י לכ ד.נת אש .חח  א כה ל נת דהח גכ יל ה  ת תה עח וכ י  תל ת לה דק ב גהכ רס ן תה ית  יכ  
סה לה ם אן ת על ו. שו עש ית לח יל יכ דהל גכ ם הל יל ו. גה רוה בח ז י.אמכ נוה את יען שפל הו. כרתכו.ת. והלכ בה

נוה יהן חח תהכ ן  ן כה נוה  ת תה מכ יהח קל וכ נוה  יתת יל חל הס ס שפ ל  עח ל  דו. גהת הח ךת  מכ שפל לכ ת  או. דת הו. וכ
ת ו. שו עש לח וכ יךת  קהס מ.ר חק שפכ ךת לל ס שפ דכ ת קת רו. צכ חח ינוה לכ תן לקיהו. ס.ף גהת אל תס וכ נוה  נהן חת והתכ
רוהךכ ךכ בהת ים לת דל נוה מו. את ס ל שפ לןם עח ב שפת לןבת ךת בהכ דכ בכ עת ךת והלכ נס צו. רכ ךת כהל נכ צו. רכ

ת או. דת הו. ל הח ךכ. אן ת מה ע עח שפח ין א לכ א נת צן ךכ, וכ יחת שפל ע מכ יןשפח ךת, לכ אתכ י צן ימן כל וכ
זהסה יל הח חן לוהת הח גח ת בהכ או. לת פכ נוה נל אן רכ ם הח יל רח צכ ץ מל רס אס ת. מן או. רכ ט לל בהן הח וכ

ל ת כה ל  עח לסךכ  מס לכ ית  יכ ה  ית הת וכ ינוה  מן ית בכ ה  רת הן מכ בהל שפ  דו. קהת הח ךת  יחש שפל מכ י  נן כ פה
ץ רס את ד, הת חת מו. אס ד והשפכ חת ית אס יסה יכ הכ הוהא יל ם הח יהו. ן. בהח מן ן, את צו. י רת הל ן יכ ן .כה
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'est  une  Mitsva  de  continuer  à  raconter  la  sortie
d'Égypte  après  le  Sédère,  avec  des  chants  tels  que
« 'Had gadya » ou « E'had mi yodé’a », de poursuivre

l’étude des récits et des midrachim exposant les miracles de
la sortie d'Égypte,  jusqu'à ce que le  sommeil  s'empare de
nous...

C
Quel est le but du chant « E’had mi yodé’a » ?  

Que nous  importe  de  savoir  à  quoi  se  rapporte  le  chiffre
« un », le chiffre « deux »... et ainsi de suite jusqu'à treize ?
Comment  peut-on  chanter  un  chant  si  primaire,  tout  en
sachant que la Chékhina est présente ce soir ? Si c'est pour
enseigner ou inculquer aux membres de la famille que « un »
c'est D.ieu, « deux », les deux Lou’hot/Tables de la Loi, etc.
pourquoi ne pas le dire explicitement, sans questions et sans
mystères ?

J'ai  entendu que le Rav Yéhouda Arié Dunner rapporte au
nom de son père que le  soir  du Séder,  c'est LA soirée du
'hinoukh/éducation  et  de  l'enfant.  Le  chant  «E'had  mi
Yodéa» va  donc être  un moyen d'inculquer  à  nos  enfants
l'instinct juif. 

Voici comment : si on joue avec un enfant à lui dire un chiffre
et à lui demander à quoi ce chiffre se rapporte, ses réponses
spontanées ressembleront à cela : qu'est-ce que deux ? Deux
boules  de  glace.  Qu'est-ce  que  quatre  ?  Les  quatre  roues
d’une  voiture...  L’enfant  répondra  automatiquement  en
fonction des sujets qui sont importants pour lui. C'est pour
cette  raison  que  ce  soir-là,  en  fredonnant  cette  mélodie,
chaque  père  inculque  à  ses  enfants  ce  qu'il  y  a  de  plus
important... pour un Juif.
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De plus, il est rapporté dans le kountrass « Zéva'h Pessa'h »,
que l'on chante ce chant pour vérifier notre réaction après
avoir bu quatre verres de vin. Nous examinons la façon dont
nous  parlons,  à  quoi  nous  pensons  et  comment  nous
réagissons.

Tout d'abord, avons-nous encore la force de chanter à la fin
du Sédère ? Si oui, très bien, mais attention ! Lorsque l'on dit
« un », à quoi pensons-nous ? A un million de dollar ou à
Hachem ?

Ce chant est,  si  l'on peut s’exprimer ainsi,  l'alcotest  de la
Émouna.

Enfin,  ce  chant  vient  nous  inculquer  une  notion  très
importante.  Nous  avons  tendance  à  nous  représenter
Hachem  uniquement  dans  les  cieux,  «  bachamayim  ».  En
effet si  on demandait aux gens :  «  où est Hachem ? »,  ils
répondraient pour la plupart « au ciel ». Mais sur terre ? On
a tendance à oublier que notre quotidien ici-bas ne dépend
que de Lui !

Quand tout va bien, quand tout marche pour le mieux, on
dit: « Tout va bien, j'ai réussi, je suis sur un projet, j'ai bien
agi... ». Tout est grâce à MOI, Baroukh Hachem. Mais lorsque
ça va moins bien, on dit « Hakol min hachamayim/tout vient
du ciel ».

Ce  soir,  nous  chantons,  nous  témoignons,  nous  affirmons
que TOUT vient d'Hachem, « Un, c'est notre D.ieu dans le ciel
et sur la terre. »
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ד חה דאח חה ד אח חת אס  , עח דן יו. י  מל
ינוה ל.הן אל ד  חת אס  . עח דן יו. י  נל אש

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

,  qui le sait ? Un, moi je le
sais ;  Un,  c'est  notre  D.

dans le ciel et sur la terre.
Un

ם ים נל םשלנ ים נל ם שלנ יל נח , שפכ עח דן יו. י  מל
לקח.ת־ י  נן שפכ  . עח דן יו. י  נל אש
ינוה ל.הן אל ד  חת אס ית,  רל בהכ הח

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

,  qui  le  sait ?  Deux,
moi  je  le  sais ;  deux,

ce sont les Tables de l’Alliance ; un
est notre D., dans le ciel et sur la
terre.

Deux

ה ה לששל השלנ ה לששל . שלנ עח דן יו. י  מל
ה ל.שפת . שפכ עח דן י יו. נל ה אש ל.שפת שפכ
לקח.ת־ י  נן שפכ ת,  בו. את
ינוה ל.הן אל ד  חת אס ית,  רל בהכ הח

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

,  qui  le  sait ?  Trois,
moi  je  sais ;  trois,  ce

sont les Patriarches ; deux ce sont
les Tables de l’Alliance ; Un c'est
notre D. dans le ciel et sur la terre.

Trois

ע ל בי רנ עאל ל בי רנ ע אל בהח רכ . אח עח דן י יו. מל
ע בהח רכ אח  . עח דן יו. י  נל אש
ת, בו. את ה  ל.שפת שפכ ת,  הו. ת מה אל
ד חת אס ית,  רל בהכ לקח.ת־הח י  נן שפכ
ם יל מח ת שפה בהח ס שפ ינוה  ל.הן אל

ץ. רס את והבת

,  qui  le  sait ?
Quatre, moi je le

sais ;  quatre  ce  sont  les
Matriarches ;  trois  ce  sont  les
Patriarches ;  deux  ce  sont  les
Tables  de  l’Alliance ;  Un  c'est
notre D. dans le ciel et sur la terre.

Quatre

ה ה שלי מם החס ה שלי מם . חס עח דן יו. י  מל
ה ת שפה מל . חש עח דן י יו. נל ה אש ת שפה מל חש
ע בהח רכ אח ה,  רת י־תו. ן שפ מהכ חק
ת, בו. את ה  ל.שפת שפכ ת,  הו. ת מה אל
ד חת אס ית,  רל בהכ לקח.ת־הח י  נן שפכ
ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס ינוה שפ ל.הן אל

, qui le sait ? Cinq, moi je
le  sais ;  cinq  ce  sont  les

Livres de la Torah ; quatre ce sont
les  Matriarches ;  trois  ce  sont  les
Patriarches ;  deux  ce  sont  les
Tables  de  l’Alliance ;  Un  c'est
notre D. dans le ciel et sur la terre.

Cinq
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ה ה שלי השלם ה שלי ה שלם ת שפה , שפל עח דן יו. י  מל
י רן דכ סל ה  ת שפה שפל  . עח דן יו. י  נל אש
י־ ן שפ מהכ חק ה  ת שפה מל חש ה,  נת שפכ מל
ת, הו. ת מה אל ע  בהח רכ אח ה,  רת תו.
י לקח.ת־ נן ת, שפכ בו. ה את ל.שפת שפכ
ינוה ל.הן אל ד  חת אס ית,  רל בהכ הח

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

, qui le sait ? Six, moi je le
sais ;  six  ce  sont  les

sections de la Michna ; cinq ce sont
les Livres de la Torah ;  quatre ce
sont les Matriarches ; trois ce sont
les  Patriarches ;  deux  ce  sont  les
Tables  de  l’Alliance ;  Un  c'est
notre D. dans le ciel et sur la terre.

Six

ה עה בנ השלם עה בנ . שלם עח דן יו. י  מל
ה עת בכ . שפל עח דן י יו. נל ה אש עת בכ שפל
י רן דכ ה סל ת שפה א, שפל תת בהכ ח י שפ מן יכ
י־ ן שפ מהכ חק ה  ת שפה מל חש ה,  נת שפכ מל
ת, הו. ת מה אל ע  בהח רכ אח ה,  רת תו.
י לקח.ת־ נן ת, שפכ בו. ה את ל.שפת שפכ
ינוה ל.הן אל ד  חת אס ית,  רל בהכ הח

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

, qui le sait ? Sept, moi je
le sais ; sept ce sont les

jours de la semaine ; six ce sont les
sections de la Michna ; cinq ce sont
les Livres de la Torah ;  quatre ce
sont les Matriarches ; trois ce sont
les  Patriarches ;  deux  ce  sont  les
Tables  de  l’Alliance ;  Un  c'est
notre D. dans le ciel et sur la terre.

Sept

ה משנה השלנ משנה , שלנ עח דן יו. י  מל
ה מ.נת . שפכ עח דן י יו. נל ה אש מ.נת שפכ
י מן יכ ה  עת בכ שפל ה,  ילת מל י  מן יכ
י רן דכ סל ה  ת שפה שפל א,  תת בהכ ח שפ
י־ ן שפ מהכ חק ה  ת שפה מל חש ה,  נת שפכ מל
ת, הו. ת מה אל ע  בהח רכ אח ה,  רת תו.
י לקח.ת־ נן ת, שפכ בו. ה את ל.שפת שפכ
ינוה ל.הן אל ד  חת אס ית,  רל בהכ הח

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

, qui le sait ? Huit, moi je
le sais ; huit ce sont les

jours  jusqu’à  la  brit-mila;  sept  ce
sont les jours de la semaine ; six ce
sont les sections de la Michna ; cinq
ce  sont  les  Livres  de  la  Torah ;
quatre  ce  sont  les  Matriarches ;
trois ce sont les Patriarches ; deux
ce  sont  les  Tables  de  l’Alliance ;
Un c'est notre D. dans le ciel et sur
la terre.

Huit
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ה עה שלנ התים עה שלנ , תים עח דן יו. י  מל
ה עת שפכ . תהל עח דן י יו. נל ה אש עת שפכ תהל
י מן יכ ה  מ.נת שפכ ה,  דת לן י  חן רכ יח
י מן יכ ה  עת בכ שפל ה,  ילת מל
י רן דכ סל ה  ת שפה שפל א,  תת בהכ ח שפ
י־ ן שפ מהכ חק ה  ת שפה מל חש ה,  נת שפכ מל
ת, הו. ת מה אל ע  בהח רכ אח ה,  רת תו.
י לקח.ת־ נן ת, שפכ בו. ה את ל.שפת שפכ
ינוה ל.הן אל ד  חת אס ית,  רל בהכ הח

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

, qui le sait ? Neuf, moi
je le sais ; neuf ce sont

les mois de gestation ; huit ce sont
les jours jusqu’à la brit-mila; sept ce
sont les jours de la semaine ; six ce
sont les sections de la Michna ; cinq
ce  sont  les  Livres  de  la  Torah ;
quatre  ce  sont  les  Matriarches ;
trois ce sont les Patriarches ; deux
ce  sont  les  Tables  de  l’Alliance ;
Un c'est notre D. dans le ciel et sur
la terre.

Neuf

ה רה ששה העס רה ששה , עס עח דן יו. י  מל
ה רת ש.ת . עש עח דן י יו. נל ה אש רת ש.ת עש
י חן רכ יח ה  עת שפכ תהל א,  יהת רח בהכ דל
ה, ילת מל י  מן יכ ה  מ.נת שפכ ה,  דת לן
א, תת בהכ ח שפ י  מן יכ ה  עת בכ שפל
ה, נת שפכ מל י  רן דכ סל ה  ת שפה שפל
ה, רת י־תו. ן שפ מהכ חק ה  ת שפה מל חש
ה ל.שפת שפכ ת,  הו. ת מה אל ע  בהח רכ אח
לקח.ת־ י  נן שפכ ת,  בו. את
ינוה ל.הן אל ד  חת אס ית,  רל בהכ הח

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

, qui le sait ? Dix, moi je le
sais ;  dix  ce sont  les  Dix

Commandements ; neuf ce sont les
mois de gestation ; huit ce sont les
jours  jusqu’à  la  brit-mila;  sept  ce
sont les jours de la semaine ; six ce
sont les sections de la Michna ; cinq
ce  sont  les  Livres  de  la  Torah ;
quatre  ce  sont  les  Matriarches ;
trois ce sont les Patriarches ; deux
ce  sont  les  Tables  de  l’Alliance ;
Un c'est notre D. dans le ciel et sur
la terre.

Dix

ר ששה ד־עה חל ראל ששה ד־עה חל . אל עח דן יו. י  מל
. עח דן יו. י  נל אש ר  ש.ת ד־עת חח אח
א, יהת בח ככ ו. כה ר  ש.ת ד־עת חח אח
ה עת שפכ תהל א,  יהת רח בהכ דל ה  רת ש.ת עש
י מן יכ ה  מ.נת שפכ ה,  דת לן י  חן רכ יח

,  qui  le  sait ?  Onze,
moi je le sais ; onze ce

sont les étoiles ; dix ce sont les Dix
Commandements ; neuf ce sont les
mois de gestation ; huit ce sont les
jours  jusqu’à  la  brit-mila;  sept  ce
sont les jours de la semaine ; six ce
sont les sections de la Michna ; cinq

Onze
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י מן יכ ה  עת בכ שפל ה,  מילת
י רן דכ סל ה  ת שפה שפל א,  תת בהכ ח שפ
י־ ן שפ מהכ חק ה  ת שפה מל חש ה,  נת שפכ מל
ת, הו. ת מה אל ע  בהח רכ אח ה,  רת תו.
י לקח.ת־ נן ת, שפכ בו. ה את ל.שפת שפכ
ינוה ל.הן אל ד  חת אס ית,  רל בהכ הח

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

ce  sont  les  Livres  de  la  Torah ;
quatre  ce  sont  les  Matriarches ;
trois ce sont les Patriarches ; deux
ce  sont  les  Tables  de  l’Alliance ;
Un c'est notre D. dans le ciel et sur
la terre.

ר ששה ים־עה ני רשלנ ששה ים־עה ני , שלנ עח דן י יו. מל
. עח דן יו. י  נל אש ר  ש.ת ים־עת נן שפכ
א, יהת טח בכ שפל ר  ש.ת ים־עת נן שפכ
א, יהת בח ככ ו. כה ר  ש.ת ד־עת חח אח
ה עת שפכ תהל א,  יהת רח בהכ דל ה  רת ש.ת עש
י מן יכ ה  מ.נת שפכ ה,  דת לן י  חן רכ יח
י מן יכ ה  עת בכ שפל ה,  ילת מל
י רן דכ סל ה  ת שפה שפל א,  תת בהכ ח שפ
י־ ן שפ מהכ חק ה  ת שפה מל חש ה,  נת שפכ מל
ת, הו. ת מה אל ע  בהח רכ אח ה,  רת תו.
י לקח.ת־ נן ת, שפכ בו. ה את ל.שפת שפכ
ינוה ל.הן אל ד  חת אס ית,  רל בהכ הח

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

,  qui  le  sait ?
Douze,  moi  je  le

sais ; douze ce sont les tribus ; onze
ce sont les étoiles ; dix ce sont les
Dix  Commandements ;  neuf  ce
sont les mois de gestation ; huit ce
sont  les  jours  jusqu’à  la  brit-mila;
sept ce sont les jours de la semaine ;
six  ce  sont  les  sections  de  la
Michna ; cinq ce sont les Livres de
la  Torah ;  quatre  ce  sont  les
Matriarches ;  trois  ce  sont  les
Patriarches ;  deux  ce  sont  les
Tables  de  l’Alliance ;  Un  c'est
notre D. dans le ciel et sur la terre.

Douze

ר ששה ה־עה ה לששל רשלנ ששה ה־עה ה לששל י שלנ מל
י נל אש ר  ש.ת ה־עת ל.שפת שפכ  , עח דן יו.
ר ש.ת עת ה  ל.שפת שפכ  . עח דן יו.
ר ש.ת ים־עת נן שפכ א,  יהת דהח מל
ר ש.ת ד־עת חח אח א,  יהת טח בכ שפל
א, יהת רח בהכ דל ה  רת ש.ת עש א,  יהת בח ככ ו. כה

,  qui  le  sait ?
Treize,  moi  je  le

sais ; treize ce sont les Attributs de
D. ; douze ce sont les tribus ; onze
ce sont les étoiles ; dix ce sont les
Dix  Commandements ;  neuf  ce
sont les mois de gestation ; huit ce
sont  les  jours  jusqu’à  la  brit-mila;
sept ce sont les jours de la semaine ;
six  ce  sont  les  sections  de  la

Treize
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ה, דת לן י  חן רכ יח ה  עת שפכ תהל
ה עת בכ ה, שפל ילת י מל מן ה יכ מ.נת שפכ
י רן דכ ה סל ת שפה א, שפל תת בהכ ח י שפ מן יכ
י־ ן שפ מהכ חק ה  ת שפה מל חש ה,  נת שפכ מל
ת, הו. ת מה אל ע  בהח רכ אח ה,  רת תו.
י לקח.ת־ נן ת, שפכ בו. ה את ל.שפת שפכ
ינוה ל.הן אל ד  חת אס ית,  רל בהכ הח

ץ. רס את ם והבת יל מח ת שפה בהח ס שפ

Michna ; cinq ce sont les Livres de
la  Torah ;  quatre  ce  sont  les
Matriarches ;  trois  ce  sont  les
Patriarches ;  deux  ce  sont  les
Tables  de  l’Alliance ;  Un  c'est
notre D. dans le ciel et sur la terre.

vant d'entonner le chant 'Had Gadia, 'Had Gadia, il est
important de savoir que le 'Hida nous met en garde
sur le fait de ne pas plaisanter sur ce chant et de ne

pas le prendre à la légère. Il s'agit ici d'un chant très profond
et rempli de secrets. Il allait même jusqu'à excommunier une
personne qui se serait moquée de ce chant.

A
Le Taleleï Orot nous livre une version extraordinaire du Gaon
de  Vilna  de  ce  chant  renfermant  des  secrets  que  nous
chantons  chaque  année.  Le  Gaon  explique  que  tous  les
bienfaits  dont  les  Bneï  Israël  ont  bénéficié,  bénéficient  et
bénéficieront,  sont  un  héritage  provenant  de  la  berakha
qu’'Yits'hak  donna  à  Yaakov.  Sans  cette  berakha,  les  Bneï
Israël  auraient  tout  perdu,  car en effet  c'est  Essaw qui  en
aurait bénéficié.

Qu'est-ce qui a rendu cette berakha possible ? 

Ce sont les deux chevreaux ('Had Gadia, 'Had Gadia) qu'Yits'hak
apporta à son père. La Guémara pose la question : « Est ce
que Yits'hak allait manger deux chevreaux ? Non, l’un était
destiné au Korbane Pessa'h et l'autre au Korbane 'Haguiga.»
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Nos Sages nous enseignent : « Bon pour toi et bon pour tes
descendants  !  Bon  pour  toi,  afin  que  tu  hérites  de
bénédictions, et bon pour tes descendants, afin que tu puisse
offrir en Korbane deux boucs en vue de leur expiation le jour
de Yom Kippour. »

De  ces  deux  boucs  offerts  à  Yom  Kippour,  l'un  sera  pour
Hachem et l'autre pour Azazel. Et le Gaon explique que l'un
dépend  de  l'autre.  L'un  servira  d’expiation  des  fautes  et
l'autre  d’apaisement  du  satan,  pour  qu'il  ne  porte  pas
d'accusation contre les Bneï Israël. 

Il en était ainsi des deux chevreaux que Yaakov apporta à son
père.  L'un  permit  de  recevoir  la  berakha  de  son  père  et
l'autre, d’apaiser le satan pour qu'il ne porte pas d'accusation
contre lui.

Nous  savons  aussi  que  par  la  suite,  Yaakov transmit  cette
berakha à Yossef et lui accorda aussi le droit d'ainesse. Nous
voyons  dans  le  texte  que  c’est  seulement  pour  Yossef  que
Yaakov  emploie  le  terme  de  berakha  comme  il  est  dit  :
« Bénédictions  de  ton  père...  elles  seront  sur  la  tête  de
Yossef » Berechit (;). C'est pour cette raison que ses frères en
furent  jaloux  et  qu'ils  le  vendirent,  afin  d'annuler  ses
berakhot et son droit d'ainesse. A cause de cette jalousie, les
Bnei Israël descendirent en Égypte où ils seront esclaves.

Ainsi, il est écrit au début du livre de Chémot, au cours de la
rencontre entre Moché et le Tout Puissant : « Et ce bâton tu le
prendras dans ta main,  avec lequel tu feras des miracles. »
Chémot  (  ;  )Tous  les  miracles  et  bontés  dont  nous
bénéficierons  par  la  suite  proviendront  aussi  du  bâton  de
Moché.

Le Gaon de Vilna nous dévoile ici l'allusion de l'auteur de la
Hagada  par  la  présentation  de  ce  fameux  « 'Had  Gadia »,
retraçant comment nous avons été exilés et par quels mérites
nous avons été délivrés... 
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En voici l'histoire :

'Had Gadia 'Had Gadia...

... Puis vint un chat...

Ce chat qui est envieux par nature représente les frères de
Yossef, ils le vendirent et la descente en Égypte suivra

Puis vint un chien...

Il s'agit de Pharaon comme nous l'explique le Midrach, qui va
asservir les Bnei Israël 

Puis vint le bâton...

C'est le bâton qui a frappé Pharaon et l'Égypte

Puis vint le feu...

C'est le Yetser Hara, qui nous fera perdre le Ze'hout du bâton,
ce feu détruira aussi plus tard le Beth Hamikdach

Puis vint l'eau...

C'est l'assemblée d'Israël, comme il est écrit : « Nous, mortels,
nous sommes semblables à l'eau répandue à terre et qu'on ne
peut recueillir. » (Chmouël  –  ; ), et le feu c'est le Yetser Hara.
C'est pour cela que l'auteur de la Hagada représente les Bnei
Israël sous forme d'eau, dans la mesure où il se dit qu'en fin
de compte, l'homme ne vaut pas mieux que l'eau qui entre en
ébullition devant cet ange qui est le Yetser Hara. Puisse donc
l'eau ne pas se répandre au sol et éteindre le feu qui sortit du
Kodech Hakodachim (du er beit Hamikdach) et reconstruire
le ème.

Puis vint un bœuf... qui a bu l’eau

Il s'agit de Edom qui en buvant l'eau, c'est-à-dire l'assemblée
d'Israël, a détruit le second Beit Hamikdach.

Puis vint le boucher...

Il s'agit du Machia'h ben Yossef

Puis vint l'Ange de la mort...

Car le Machia'h ben Yossef est destiné à mourir, pour laisser
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la place au Machia'h ben David

Puis vint Hakadoch Baroukh Hou...

Après chaque couplet, nous revenons au refrain, pour nous
rappeler  qu'à  chaque  fois  que  nous  ferons  Techouva,  les
berakhot reviendront,  jusqu'au jour où toutes les berakhot
nous  reviendront  définitivement,  Biméhera  Béyaménou
Amen 

ד דחל א  חל יה דנ אגיל יה דנ יתא גיל דכ ד גהח ,חח
י. זן זוה י  רן תכ בל א  בהת אח ין  בהל זח דהכ

א ית דכ ד גהח א, חח ית דכ ד גהח .חח

 chevreau,  un
chevreau,  qu’avait

acheté  mon père  pour  deux
zouzes

Un

א תה אה אונ תה אה לתהונ ככ את וכ א,  רת נכ ק שפ  
י רן תכ א בל בהת ין אח בהל זח א, דהכ ית דכ גח לכ
א. ית דכ ד גהח א, חח ית דכ ד גהח י. חח זן זוה

 vint  un  chat,  il
mangea  le  chevreau

qu’avait  acheté  mon  père
pour deux zouzes

Or

א תה אה אונ תה אה ךכונ ח שפ נת וכ א,  בהת לכ כח  
א, ית דכ גח לכ לתה  ככ את דהכ א,  רת נכ ק שפ לכ
י. זן זוה י  רן תכ בל א  בהת אח ין  בהל זח דהכ

א. ית דכ ד גהח א, חח ית דכ ד גהח חח

 vint  un  chien,  il
mordit  le  chat,  qui

avait  mangé  le  chevreau
qu’avait  acheté  mon  père
pour deux zouzes

Puis

א תה אה אונ תה אה הונ ת כה הל וכ א,  רת טכ חק  
א, רת נכ ק שפ לכ ךכ  ח שפ נת דהכ א,  בהת לכ כח לכ
ין בהל זח דהכ א,  ית דכ גח לכ לתה  ככ את דהכ
ד חח י.  זן זוה י  רן תכ בל א  בהת אח

א. ית דכ ד גהח א, חח ית דכ גהח

 un bâton, il frappa
le  chien,  qui  avait

mordu le chat qui avait mangé
le  chevreau,  qu’avait  acheté
mon père pour deux zouzes

Vint
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א תה אה אונ תה אה ףונ רח ש.ת וכ א,  נוהרת  
א, בהת לכ כח לכ ה  ת כה הל דהכ א,  רת טכ חק לכ
לתה ככ את דהכ א,  רת נכ ק שפ לכ ךכ  ח שפ נת דהכ
י רן תכ א בל בהת ין אח בהל זח א, דהכ ית דכ גח לכ
א. ית דכ ד גהח א, חח ית דכ ד גהח י. חח זן זוה

 alors le feu, il brûla
le  bâton,  qui  avait

frappé  le  chien,  qui  avait
mordu  le  chat,  qui  avait
mangé  le  chevreau,  qu’avait
acheté  mon père  pour  deux
zouzes

Vint

א תה אה אונ תה אה הונ בת כת וכ א,  יהת מח  
א, רת טכ חק לכ ף  רח ש.ת דהכ א,  נוהרת לכ
ךכ ח שפ נת דהכ א,  בהת לכ כח לכ ה  ת כה הל דהכ
א, ית דכ גח לכ לתה  ככ את דהכ א,  רת נכ ק שפ לכ
י. זן זוה י  רן תכ בל א  בהת אח ין  בהל זח דהכ

א. ית דכ ד גהח א, חח ית דכ ד גהח חח

 ensuite  l’eau,  elle
éteignit  le  feu,  qui

avait brûlé le bâton, qui avait
frappé  le  chien,  qui  avait
mordu  le  chat,  qui  avait
mangé  le  chevreau,  qu’avait
acheté  mon père  pour  deux
zouzes

Vint

א תה אה אונ תה אה הונ תת שפת וכ א,  רת תו.  
א, נוהרת לכ ה  בת כת דהכ א,  יהת מח לכ
ה ת כה הל דהכ א,  רת טכ חק לכ ף  רח ש.ת דהכ
א, רת נכ ק שפ לכ ךכ  ח שפ נת דהכ א,  בהת לכ כח לכ
ין בהל זח דהכ א,  ית דכ גח לכ לתה  ככ את דהכ
ד חח י.  זן זוה י  רן תכ בל א  בהת אח

א. ית דכ ד גהח א, חח ית דכ גהח

 vint  le  taureau,  il
but  l’eau,  qui  avait

éteint le feu, qui avait brûlé le
bâton,  qui  avait  frappé  le
chien, qui avait mordu le chat,
qui  avait  mangé le chevreau,
qu’avait  acheté  mon  père
pour deux zouzes

Puis

א תה אה אונ תה אה טונ חח שפת וכ ט,  חן ו. שפה הח  
א, יהת מח לכ ה  תת שפת דהכ א,  רת תו. לכ
ף רח ש.ת דהכ א,  נוהרת לכ ה  בת כת דהכ
א, בהת לכ כח לכ ה  ת כה הל דהכ א,  רת טכ חק לכ
לתה ככ את דהכ א,  רת נכ ק שפ לכ ךכ  ח שפ נת דהכ
י רן תכ א בל בהת ין אח בהל זח א, דהכ ית דכ גח לכ
א. ית דכ ד גהח א, חח ית דכ ד גהח י. חח זן זוה

 alors  l’égorgeur,  il
égorgea le taureau,

qui  avait  bu  l’eau,  qui  avait
éteint le feu, qui avait brûlé le
bâton,  qui  avait  frappé  le
chien, qui avait mordu le chat,
qui  avait  mangé le chevreau,
qu’avait  acheté  mon  père
pour deux zouzes

Vint

219

http://www.ovdhm.com
http://www.ovdhm.com


א תה אה אונ תה אה ת,ונ וס ת מה ־הח ךכ אח לכ מח  
ט חח שפת דהכ ט,  חן ו. שפ לכ ט  חח ת שפ וכ
א, יהת מח לכ ה  תת שפת דהכ א,  רת תו. לכ
ף רח ש.ת דהכ א,  נוהרת לכ ה  בת כת דהכ
א, בהת לכ כח לכ ה  ת כה הל דהכ א,  רת טכ חק לכ
לתה ככ את דהכ א,  רת נכ ק שפ לכ ךכ  ח שפ נת דהכ
י רן תכ א בל בהת ין אח בהל זח א, דהכ ית דכ גח לכ
א. ית דכ ד גהח א, חח ית דכ ד גהח י. חח זן זוה

 alors  l’ange  de  la
mort,  il  égorgea

l’égorgeur, qui avait égorgé le
taureau qui avait bu l’eau, qui
avait  éteint  le  feu  qui  avait
brûlé  le  bâton,  qui  avait
frappé  le  chien,  qui  avait
mordu  le  chat,  qui  avait
mangé  le  chevreau,  qu’avait
acheté  mon père  pour  deux
zouzes

Vint

א תה אה אונ תה אה ־ונ רוהךכ ־בהת שפ דו. קהת הח  
־ ךכ אח לכ מח לכ ט  חח ת שפ וכ הוהא, 
ט, חן ו. שפ לכ ט  חח ת שפ דהכ ת,  וס ת מה הח
ה תת שפת דהכ א,  רת תו. לכ ט  חח שפת דהכ
א, נוהרת לכ ה  בת כת דהכ א,  יהת מח לכ
ה ת כה הל דהכ א,  רת טכ חק לכ ף  רח ש.ת דהכ
א, רת נכ ק שפ לכ ךכ  ח שפ נת דהכ א,  בהת לכ כח לכ
ין בהל זח דהכ א,  ית דכ גח לכ לתה  ככ את דהכ
ד חח י.  זן זוה י  רן תכ בל א  בהת אח

א. ית דכ ד גהח א, חח ית דכ גהח

 alors  le  Saint
Béni  Soit-Il,  Il,

égorgea l’ange de la mort, qui
avait  égorgé  l’égorgeur,  qui
avait  égorgé  le  taureau,  qui
avait bu l’eau, qui avait éteint
le  feu,  qui  avait  brûlé  le
bâton,  qui  avait  frappé  le
chien, qui avait mordu le chat,
qui  avait  mangé le chevreau,
qu’avait  acheté  mon  père
pour deux zouzes

Vint
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Certains ont l'habitude de lire Chir Achirim ( le Cantique des

Cantiques ) à la fin de la soirée du Sédèr

Avant la lecture de Chir Achirim, on dira ce qui suit :

ם י של םלנ י של ימוהלנ י חל והרכ ימוה,  י חל והרכ ילוה  י חל דכ בהל  , הה ן תה ינכ כל והשפכ הוהא  יךכ  רל בהכ א  שפת קוהדכ חוהד  יל  
ל־ ת ם כה ן שפ ים (יהוה) בהכ לל א שפכ חוהדת יל "א בהכ א"ו קן ות "א בהכ "ד קן ם יו. ן א שפ דת חש יח ילוה, לכ י חל והדכ
ת ו. צכ מהל ל־הח ת כה ם  על ים,  ירל ל שפה הח יר  שפל ר  רן ו. שפ לכ ים  אל בהת נוה  חכ י נח אש ה  נהן הל ל.  אן רת שוכ יל
והחח רי ת  חח י נח ת  ו. שו עש לח ן,  יו. לכ עס ם  קו. מת בהכ הה  שפת רכ שפת ת  אס ן  קהן תח לכ  , הה בהת ת  לוהלו. כהכ הח
ה שון עש ינוה. והמח לן ינוה עת ל.הן י אל ד.נת ם אש י נ.עח יהל . ול נוה י אן רכ ו. ן בהי צו. ת רכ ו. שו עש לח נוה וכ י רן צכ ו. יי לכ

הוה: נן נכ ו. ינוה כה דן ה ית שון עש ינוה. והמח לן ה עת נת נכ ו. ינוה כה דן ית

- Chapitre Un -- Chapitre Un -

ייר יירשפל יר שפל ס שפ אש ים  י ירל ל שפה הח
ה ל.מ.י שפכ ת:  לל ו. יקו שפל נהכ מל י   נל קן  ת שפה יל
י י כהל יהוה  לי ן-פה יל י יהת מל יךת  י .דס דה יים  בל :טו.

ן ימס ס שפ ים  בלי טו. יךת  ו נס מת שפכ יחח   רן  לכ
ל עח ךת  ך מס ק שפכ ו והרח ת-תה ו. מי לת ין עש כהן

והךת בי הן יךת: אש ו רס חש אח י  ינל כן שפכ מת
יו י רת דת ךכ חש לס סל מה י הח נל יאחנ בל ה הל והצת רך נהת
ה ירת י כהל זכ נח ךכ  ה  בהתי חת מכ שוכ נל ה וכ ילת י גל נת
והךת בי הן ים אש י רל ת ישפ ן מן יל יהחי מל יךת   :ד.דס 

ת ו. ני בהכ ה  אותי נת י וכ י   נל אש ה  י רת חו. שפכ
ר י דת קן י  ו לן הל את כהכ ם  ךל לת ת רוהשפ יכ

ה ל.מ.י שפכ ת  ו. יעי ירל ל: כהל -אח

 Cantique  des
Cantiques*,  composé par

Salomon.  Qu'il me prodigue les
baisers de sa bouche ! Car tes
caresses  sont  plus  délicieuses
que  le  vin.   Tes  parfums  sont
suaves  à  respirer;  une  huile
aromatique qui se répand, tel est
ton  nom.  C'est  pourquoi  les
jeunes filles sont éprises de toi.
Entraîne-moi à ta suite, courons
!  Le roi  m'a  conduite dans  ses
appartements,  mais c'est  en toi
que  nous  cherchons  joie  et
allégresse  ;  nous  prisons  tes
caresses plus que le  vin :  on a
raison  de  t'aimer.   Je  suis
noircie,  ô  filles  de  Jérusalem,
gracieuse  pourtant,  comme  les

Le

* La traduction est extraite de la Bible du Rabinat Français  du Grand Rabin Tsadoq Kahn Zatsal
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ת רס ח.י רכ חח שפכ י  ו נל אש ס שפ י   נל וה א  רכ תהל
י ו מהל י אל י נן בהכ שפ  מס תך שפה י הח נל תכ י פח זת ל שפה ס שפ

רוה חש י ת-נל ה אס ו רת י  נ.טן נל מק  י שות י -בל
א ל.י י  י להל ס שפ יי  מל רכ ח כה ים  מלי רת כהכ הח

י תהל רכ י טת ה : נת בת הש יאת ס י שפ לי לה ה  ידת ו גהל הח
יה יכת אן ה  עסי רכ תל ה  ו יכת אן י  שפלי פכ נח
ה י מת ת לה ח שפ ם  יל ך רת הל צהת י בהח יץ  ו בהל רכ ח תה
י י רן דכ עס ל  י עח ה  יתי טכ ע.ו כהכ ה   יס הכ י אס

יךת י רס בן ם: חש ךכ-אל לתי י   על דכ תן א  ל.י
י אל י צכ ךים  שפל נהת בהח ה  י פת יהת ךכ-הח לתך

ת אס י   על והרכ אן  .י צה הח י  ו בן קכ על -בהכ
ת ו. ני כהכ שפכ מל ל  י עח ךכ  יל יה.תחי דל גהכ

ים י ר.על י: הת ו בן ככ רל בהכ י   תל סת סק לכ
תליי ית עכ ייךכ רח יתל מהל ה דהל ע.י רכ וה: פח אוי נת

ךכ י ארן והת צח ים  י .רל תה בהח ךכ   יל יח  חת לכ
ים י זל רוה חש ה: בהח שוס עש ב  נח הת י זת י רן ו. -תה

ף סס י כהת ת הח ו. דהי קק ם נכ י על ךכ  תי ד: לה -עח
ין תח נת י  י דהל רכ נל ו.  בהי סל מכ בהל ךכ   לס ס  מה יהח ס שפ

ו. יחי ר: רן .י מה הח ר  ו. רנ י| צכ ללי י   דל ו. דה
ין י לל י ית י דח ת יין שפ ר: בהן פס .י כה ל הח .נ כה שפכ |אס

י דל י גהס ין  י ען י  י מן רכ כח בהכ י  ללי י   דל ו. :דה
ה י פת ית ךכ  י נהת הל י  י תל ית עכ רח ה   פת ית ךכ  י נהת הל

ים י נל ךכ יו. יל י ינח י :  ען דל ה דו. י פס ךת  ית נהכ הל
ף אח ים  י על נת ף  ו ינוה-אח שון רכ עח

ה י נת נת עש ים: רח י זל רת ן ינוה  אש תה ת בהת ו. ק.רי
תליים: רו. נוה בהכ י יטן הל רח

tentes  de  Kêdar,  comme  les
pavillons  de  Salomon.   Ne me
regardez pas avec dédain parce
que je suis noirâtre; c'est que le
soleil  m'a  hâlée.  Les fils  de ma
mère  étaient  en  colère  contre
moi  :  ils  m'ont  fait  garder  les
vignobles, et mon vignoble à moi,
je ne l'ai point gardé !  Indique-
moi, toi que chérit mon âme, où
tu mènes paître [ton troupeau],
où tu le fais reposer à l'heure de
midi.  Pourquoi  serais-je  comme
une  femme  voilée  auprès  des
troupeaux de tes compagnons ?
Si tu  ne  le  sais  pas,  ô  la  plus
belle des femmes, suis donc les
traces des brebis, et fais paître
tes  chevreaux  près  des  huttes
des  bergers.   A  une  cavale,
attelée aux chars de Pharaon, je
te  compare,  mon  amie.
Charmantes  sont  tes  joues
ornées de rangs de perles,  ton
cou paré de  colliers.   Nous te
ferons  des  chaînons  d'or  avec
des paillettes d'argent.  Tandis
que le roi demeure sur son divan,
mon  nard  exhale  son  arôme.
Mon bien-aimé est pour moi un
bouquet de myrrhe,  qui  repose
sur mon sein.  Mon bien-aimé est
pour moi une grappe de troène
dans les vignes  de Eïn-Ghédi.
Que tu es belle, mon amie, que
tu es belle ! Tes yeux sont ceux
d'une colombe.  Que tu es beau,
mon  bien-aimé,  et  combien
aimable ! Notre couche est un lit
de verdure.  Les solives de nos
maisons  sont  de  cèdre,  nos
lambris sont de cyprès.
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- Chapitre Deux -- Chapitre Deux -

י  נל י אש נל ן אש ו. רי ת שפה הח לסת  ו צהס בח חש
ה  נהת ח שפ ו. שפי כהכ ים:  י קל מת עש הת ת  י נהח ח שפ ו. שפי
יין בהן יי  תל ית עכ רח ין  כהן ים  חלי חו. ין הח ו בהן
ר עח יהחי י הח ו צן עש והחח  בהח פה  תח ת: כהכ ו. ני בהת הח
ו.  לה צל בהכ ים  ך נל בהת הח ין  ו בהן י  י דל ו. דה ין  כהן
ק ו. תי ו. מת יי רכ י והפל תהל בכ חי שפ ית י וכ תהל דכ ו מהח חל
ן יל יהתי ית הח ו ל-בהן י  אס נל יאח  בל י: הל י כהל חל לכ
י  והנל כ  מהכ סח ה:  י בת הש אח י  י לח עת ו.  לי גכ דל וכ
ים ך והחל פה ח תה י בהח והנל די כ פה ת רח ו. ישפי שפל אש י בהת
י: נל י את יה  בת הש אח ית  לח י-חו. כהל
ו. יני ימל י ול ר.אשפלי ת לכ חוחח מ.אלו.  תה שוכ
ם כסל תכ אס י  תהל עכ בהחנ שפכ הל י:  נל י קן בהכ חח תהכ
ו. ת אי ו. אי בת צכ בהל לחל ם   ת רוהשפ יכ ת  ו. ני בהכ
| ירוה י על ת ם-תה ה אל ך דס ת שוה ת הח ו. לו יכ אח בהכ
יה בת הש אח ת-הת אס וה  רו רכ ו. עי ם-תהכ אל י וכ
י י דל ו. דה ל  ו. קו ץ:  י פהת חכ ס תה ס שפ ד  י עח
ל- עח ג   ן לה דח מכ ךא  בהת ה  י ה-זס נהן הל
ת: ו. עי בת גהכ ל-הח ץ עח י פהן קח ים מכ י רל הת ו הס
ר פס ע.ו לכ ו.  י אי בלי צכ לל י   דל ה דו. י מס ו. דה
ר ו חח ד  אח מן ה עו. י ה-זס נהן ים הל ך לל יהת אח י הת
ת ו. .ני לה חש י ן-הח מל יחח   גהל  שפכ מח נוה  לןי תכ ת כה
יה נת עת ים:  י כהל רח חש י ן-הח מל יץ  י צל מן
ךכ ו לת י  והמל קי י  ך לל ר  מח ו את וכ י  י דל דו.
י- י כהל  : ךכ י י-לת כל והלכ יי  תל פת ית יי  תל ית עכ רח
ם ס שפ גהסש הח ךר  בת עת ייו  תת סהכ הח יה  נהן הל
וה או רכ ים  נל נל צהת נהל :  הח ו. ךכ לי י לח ף הת י לח חת

 suis le narcisse de Saron,
la  rose  des  vallées.

Comme  une  rose  parmi  les
épines, telle est mon amie parmi
les  jeunes  filles.   Comme  un
pommier  parmi  les  arbres de la
forêt,  tel  est  mon  bien-aimé
parmi les jeunes gens ; j'ai brûlé
du désir de m'asseoir sous son
ombrage, et son fruit est doux à
mon palais.  Il m'a conduite dans
le cellier,  et  sa  bannière  qu'il  a
étendue  sur  moi,  c'est  l'amour.
Réconfortez-moi  par  des
gâteaux de raisin, restaurez-moi
avec  des  pommes,  car  je  suis
dolente  d'amour.   Son  bras
gauche  soutient  ma  tête  et  sa
droite me tient enlacée.  Je vous
en conjure, ô filles de Jérusalem,
par les biches et les gazelles des
champs  :  n'éveillez  pas,  ne
provoquez  pas  l'amour,  avant
qu'il  ne le veuille.  C'est la voix
de mon bien-aimé ! Le voici qui
vient,  franchissant  les
montagnes,  bondissant  sur  les
collines.   Mon  bien-aimé  est
pareil  au  chevreuil  ou  au  faon
des biches. Le voici qui se tient
derrière  notre  muraille,  qui
regarde  par  les  fenêtres,  qui
observe  par  le  treillis  !   Mon
bien-aimé élève la voix et dit : "
Debout,  mon  amie,  ma  toute
belle,  et  viens t'en !   Car voilà
l'hiver  qui  est  passé,  la  saison
des pluies est finie, elle a cédé la
place.   Les fleurs  se  montrent

Je
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ל ו. קי יעח וכ ך גהל ייר הל מל זהת ית הח ץ ען רס אתי בת
נוה: י צן רכ אח בהכ יע  מח שפכ נל ר  ו. י תה הח
יהת גהסי פח ה  ו טת נכ י חת ה   נת אן תהכ הח
יחח ך רן נוה  תכ ו ר נת י דח מת ים | סכ י נל פת גהכ הח וכ
י- כל יי והלכ תל פת יי ית תל ית עכ ךכ רח ו י לת והמל קי
ע לח סי סה הח י  ו ון גכ חח בהכ י  ך תל נת יו.  : ךכ י לת
י  ינל אל  רכ הח ה  גתי רן דכ ח מה הח ר   סן תס בהכ
י ינל י יעל מל שפכ הח ךכ  יל אחי רכ ת-מח אס
ב י רן עת ךכ  י לן י-קו. כהל ךכ  ך לן ת-קו. אס
זוה-לת נוה  חל י אס ה:  י אוס נת ייךכ  אן רכ והמח
ים י נהל טח קכ ים  י לל והעת שפי ים  ללי והעת שפי
ינוה י מן רת והככ ךים  מל רת כהכ ים  ו לל בהכ חח מכ
ו. לי י  ו נל אש וח י   לל י  י דל ו. דה ר:  י דח מת סכ
והחח  פ  יהת ס ד שפ י ים: עח י נהל ח שפ ו. שפה ה בהח י ר.עס הת
ס.ב  ים  ך לל לת צהכ הח סוה  י נת וכ ם  ו. יהי הח
ו. או י  י בל צכ לל י  ל דל דו. ךת   ה-לכ מן דהכ
י ירן ל-הת עח ים  י לל יהת אח הת ר  פס ע.י לכ

ר: תס י בת

sur  la  terre,  le  temps  des
chansons est venu, la voix de la
tourterelle se fait entendre dans
nos  campagnes.   Le  figuier
embaume  par  ses  jeunes
pousses,  les  vignes  en  fleurs
répandent leur parfum : debout,
mon amie, ma toute belle et viens
t'en !"  Ma colombe, nichée dans
les  fentes  du  rocher,  cachée
dans  les  pentes  abruptes,
laisse-moi  voir  ton  visage,
entendre ta voix, car ta voix est
suave  et  ton  visage  gracieux.
Attrapez-nous des renards, ces
petits renards qui dévastent les
vignes, alors que ces vignes sont
en fleurs.  Mon bien-aimé est à
moi, et moi,  je suis à mon bien-
aimé,  qui  conduit  son troupeau
parmi les roses.  Avant que ne
fraîchisse le jour, que s'effacent
les ombres, rebrousse chemin, et
sois  pareil,  mon  bien-aimé,  au
chevreuil ou au faon des biches
sur les montagnes déchiquetées.

- Chapitre Trois -- Chapitre Trois -

י תהל שפכ ש קהח בהל ת  ו. ילי ן לה בהח י   בל ת כה שפכ ל-מל עח
ייו ל תה שפכ קהח בהל ךי  שפל פכ נח יה  בת הש את ס ית שפ אן
א נהתל ה  והמת קנ את אתלייו:  צת מכ א  ל.י וכ
ים  קל ות כ שפה בהח יר  י על בת ה  ו בת בכ סו. אש וח
ית אן ה  שפתש קכ בח אש ת  ו. ח.בי רכ ו והבת
א ל.י וכ ייו  ל תה שפכ קהח בהל ךי  שפל פכ נח יה  בת הש את ס שפ
ים י רל מכ .ו שפה הח י   והנל א  צת מכ אתלייו:  צת מכ
יה בת הש את ס ת שפ ו יר אן ך על יים בהת בל .בכ סה הח

 ma couche nocturne,
je  cherchai  celui  dont

mon  âme  est  éprise  :  je  le
cherchai mais ne le trouvai point.
Je résolus donc de me lever, de
parcourir la ville,  rues et places
pour  chercher  celui  dont  mon
âme est éprise ; je l'ai cherché et
ne l'ai  pas trouvé.   Les gardes
qui font des rondes dans la ville
m'ont  rencontrée  :  "Avez-vous

Sur
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ט  עח מכ כהל יתסים:  אל רכ יי  שפל פכ נח
י אתל צתי ת ימה ס ד שפ ו ם עח הסי י מן תהל רכ ו בח עת ס שפ
יו  תהל זכ חח אש ךי  שפל פכ נח יה  בת הש את ס שפ ית  אן
יו  יאתל בן יהש ס ד-שפ עח וה  נה סי פה רכ אח א  ל.ו וכ
ר דס י ל-חס אס וכ י  מהלי אל ית  ו ל-בהן אס
ם כסל תכ אס י  תהל עכ בהחנ שפכ הל תליי:  רת הו.
ו. אי ת  ו. אי בת צכ בהל לחל ם   רוהשפת יכ ת  ו. ני בהכ
| ירוה  י על ת ם-תה ה אל ך דס ת שוה ת הח ו. לו יכ אח בהכ
יה בת הש אח ת-הת אס וה  רו רכ ו. עי ם-תהכ אל י וכ
ה  ע.לת ז.יאת  י  ו מל ץ:  י פהת חכ ס תה ס שפ ד  י עח
ךן ת שפ עת ת  ו. רי תליימש כהכ ר  בהתי דכ מהל ן-הח מל
ל .י כה מל ה  נתי בו. והלכ ר   מו. ת  רס י ס טה קק מכ
תו.  ת טה מל ה  ןי נה הל ל:  י כן רו. ת  י קח בכ אח
ים י .רל בה גהל ים  י ל שפה שפל ה  ל.מ.י שפכ להל ס שפ
ל: י אן רת שוכ יל י  י .רן בה גהל מל הה  ך לת יב  ו בל סת
י י דן לקמהכ מכ ב  רס חסי י  זן ו חק אש ם   ת לה ק כה
ו. כי רן ל-יכ ו.  עח בה רכ ישפ חח י ךה אל מת חת לכ מל
ה שות י ן עת ו. יי רכ ל פה ת: אח ו. ילי ן לה ד בהח חח י פהח מל
י י צן עש מן ה  ל.מ.י שפכ לסךכ  ו מהס הח לו.  
ף סס כסי ה  שות ו עת יו   והדת מה עח ן:  ו. ני בת להכ הח
ן ך מת גהת רכ אח ו.  בי ת כה רכ ב מס התי זת ו.  תו ידת פל רכ
ת ו. ני בהכ מל ה  בתי הש אח והף  צו רת כו.   ו. תה
ה ינת ו אס רכ והי ה|  ינת י אס צכ ם:  לתלי רוהשפת יכ
ה ל.מ.ך שפכ לסךכ  ו מהס בהח ן  ו. יהי צל ת  ו. ני בהכ
ו.  מה אל ו.  י ה-לה רת כ טה על ס שפ ה  י רת טת עש בהת
ית חח מכ שול ם  ו. יי והבכ ו.  תי נהת תק חש ם  ו. יו בהכ

: ו. בהי לל

vu [leur demandai-je] celui dont
mon âme est éprise ?"  A peine
les  eussé-je  dépassés  que  je
trouvai  celui  que  mon  cœur
aime ; je le saisis et ne le lâchai
point, que je ne l'eusse emmené
dans la maison de ma mère, dans
la chambre de celle qui m'a mise
au monde.  Je vous en conjure, ô
filles  de  Jérusalem,  par  les
biches  ou  les  gazelles  des
champs  :  n'éveillez  pas,  ne
provoquez  pas  l'amour,  avant
qu'il  ne le veuille !  Qu'est ceci
qui s'élève du désert comme des
colonnes  de  fumée,  mêlées  de
vapeurs  de  myrrhe  et  d'encens
et  de  toutes  les  poudres  du
parfumeur  ?   Voyez,  c'est  la
litière  de  Salomon  !  Elle  est
entourée  de  soixante  braves,
d'entre  les  héros  d'Israël  ;   ils
sont  tous  armés  du  glaive,
experts  dans  les  combats  ;
chacun porte le glaive au flanc, à
cause  des  terreurs  de  la  nuit.
Le roi Salomon s'est fait faire
un palanquin en bois du Liban.
Les colonnes en sont d'argent,
la  garniture  d'or,  le  siège  de
pourpre  ;  l'intérieur  en  a  été
paré avec amour par les filles de
Jérusalem.  Sortez et  admirez,
filles  de Sion,  le  roi  Salomon,
orné  de  la  couronne  dont  le
ceignit  sa  mère  au jour  de son
hyménée,  au jour  de  la  joie  de
son cœur.
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- Chapitre Quatre -- Chapitre Quatre -

ךכ נהתנ ךכהל נהתנ ה הל פתי ךכ ית ו נהת י  הל תל ית עכ ה רח י פת ית
ךךכ תן ת מה צח לכ ד  יעח בהח מל ים  נלי יו. ךכ  יל ו ינח ען
וה י שפ לכ גהת ס ים שפ י זהל על י ר הת דס ו ען ךכ  כהכ רן עכ שוח
ר דס ו ען כהכ ךכ   יל נהח  שפל ד:   י עת לכ גהל יר  הח מן
ה ך צת חכ רח ן-הת וה מל לי עת ס ת שפ ו. צוהבי קהכ הח
ה י לת ק כה ח שפ וכ ת  ו. ימי אל תכ מח ם   ת לה ק כה ס שפ
י  נל ת שפה הח והט  חי כהכ ם:  הסי בהת יין  אן
ךה אוס נת יךכ  י רן בהת דכ והמל ךכ  יל ת.תחי פכ שול
ד יעח בהח מל ךכ  תןי קהת רח ן   ו. מה רל י הת ח  לח י פס כהכ
ךכ י ארן והת יד  צח ול ל דהת י דהח גכ מל : כהכ תןיךכ ת מה צח לכ
ן  גן ת מה הח לסף  י אס ת  ו. יהך ל פה לכ תח לכ והי  ני בהת
י י טן לכ שפל ל  .י כה יו  לתי עת והי  לו ת תה
י י נן שפכ כהל ךכ  יל ו דח ת שפ י  י נן שפכ ים:  י רל ו. בה גהל הח
ה ך יהת בל צכ י  ו מן או. תהכ ים  י רל פת על
ד י עח ים:   י נהל ח שפ ו. שפה בהח ים  י על רו. הת
ים ך לל לת צהכ הח סוה  י נת וכ ם  ו. יהי הח והחח   פ  יהת ס שפ
ל- אס ר וכ ו. מהי ר הח ל-החו י  אס ךכ לל לס י אן
ה  פת ית ךכ  י להת ק כה ה:  י נת בו. להכ הח ת  י עח בכ גהל
ליי תה אל  : ךכ י בהת יין  אן והם  והמי י  י תל ית עכ רח
ן ו. נו בת להכ מל יי  ל תה אל ה  תי לה ח כה ן   נו. בת להכ מל
אשפ ר.ו מן י|  והרל שפו ת תה י  אל ו. בך ת תה

ן ו. מי רכ חס וכ יר   נל שוכ אשפ  ר.י ה מן נתי מת אש
י י רן רכ הח י מן ת  ו. יי רת אש ת  ו. ע.נו מהכ מל
ה ך להת ח.תלוי כח י אש ינל ל תה בכ בהח ים:  לל י רל מן נכ
ךכ יל ינחי ען מן ת  חחו אח בהכ י    תהל ינל בכ בהח לל
ה- : מח ךכ יל י ר.נת והכ צהח ק מל י נת עש ד  י חח אח בהכ

 tu es belle, mon amie,
que tu  es  belle  !  Tes

yeux sont  ceux d'une colombe à
travers ton voile ; tes cheveux sont
comme  un  troupeau  de  chèvres
dévalant  du  mont  de  Galaad.
Tes  dents  sont  comme  un
troupeau  de  brebis,  fraîchement
tondues,  qui  remontent  du  bain,
formant  deux  rangées  parfaites,
sans aucun vide.  Tes lèvres sont
comme  un  fil  d'écarlate  et  ta
bouche est charmante ; ta tempe
est  comme  une  tranche  de
grenade à travers ton voile.  Ton
cou est comme la tour de David,
bâtie pour des trophées d'armes :
mille boucliers y sont suspendus,
tous écus de héros !   Tes deux
seins  sont  comme  deux  faons,
jumeaux d'une biche qui paissent
parmi  les  roses.   Avant  que  ne
fraîchisse  le  jour  et  que  ne
s'effacent  les  ombres,  je  me
dirigerai vers le mont de la myrrhe,
vers la colline de l'encens.  Tu es
toute  belle,  mon  amie,  et  tu  es
sans défaut.  Avec moi, viens, ma
fiancée, du Liban ; du Liban viens
avec  moi  ;  regarde  du  haut  de
l'Amana, du sommet du Senir et
du Hermon, des antres des lions,
des  monts  que  fréquentent  les
léopards.  Tu as capté mon cœur,
ô  ma  sœur,  ma  fiancée,  tu  as
capté  mon  cœur  par  un  de  tes
regards,  par  un  des  colliers  qui
ornent  ton  cou.   Qu'elles  sont
délicieuses tes caresses, ma sœur,
ma  fiancée  !  Combien  plus

Que
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ה- ה מח ך להת כח ח.תלוי  אש ךכ  יל י ד.דח וה  פי יהת
ךכ יל י נח מת יחח שפכ י רן ן וכ יל יהחי ךכ  מל יל בוה ד.דח  .י טה
ה נת פכ .י טה ת תהל פס ים: נ.ו י מל שות ל-בהכ ת כה מל
ב  לת חת וכ שפ  י בח דהכ ה  ך להת ח כה ךכ  ייל תח תו. פכ שול
ךכ ייל מ.תח לכ שוח יחח  י רן ךכ וכ נןי ו. שפ ת לכ חוחח תה
ח.תלוי והל אש עי ן| נת י ן: גהח ו. ני בת יחח לכ י רן כהכ
והם: תי חת ן  י ית עכ מח והל  עי נת ל  י גהח ה  ך להת כח
ם י על ים  נלי ו. מה רל ס  ו דהן רכ ח פה ךכ   יל חח  לת שפכ
ם- על ים  י רל פת כהכ ים  ך דל גת מכ י  ו רל כ פה
ה  נס קת ם  .י כה רכ כח וכ  | דהכ רכ ו נן ים:  י דל רת נכ
ה ך נת בו. לכ י  ו צן ל-עש ת כה ם  י על ן  ו. מי נהת קל וכ
יי ן אשפ ל-רת ת כה ם  י על ת  ו. לי הת אש וח ר  מ.ר
יר אן בהכ ים  נהלי גהח ן  ו יח עכ מח ים:  י מל שות בכ
ן: ו. ני בת ן-לכ ים מל י לל זכ נ. ים וכ ך יהל ם חח יל ו מח
ן ימתי תן י  אל ו. והבו ן   פו. צת י  והרל עי
א ב.י יו ית ך מת שות וה בכ לו זהכ יל י  י נהל י גח יחל י פל הת
יו: י דת גת י מכ י רל כ יל פה י.אכח ו. וכ נהי גח י  לכ דל דו.

douces tes caresses que le  vin  !
La  senteur  de  tes  parfums
surpasse tous les aromates.  Tes
lèvres,  ô  fiancée,  distillent  la
douceur du miel ; du miel et du lait
coulent  sous  ta  langue,  et  le
parfum  de  tes  vêtements  est
comme l'odeur  du Liban.   C'est
un  jardin  clos  que  ma  sœur,  ma
fiancée,  une  source  fermée,  une
fontaine  scellée;    un  parc  de
plaisance  où  poussent  des
grenades et tous les beaux fruits,
le troène et les nards ;  le nard, le
safran,  la  cannelle  et  le  cinname,
avec  tous  les  bois  odorants,  la
myrrhe,  l'aloès  et  toutes  les
essences  aromatiques  ;   une
fontaine  des  jardins,  une  source
d'eaux  vives,  un  ruisseau  qui
descend  du Liban.   Réveille-toi,
rafale  du Nord !  Accours,  brise
du  Midi  !  Balayez  de  votre
souffle  mon jardin,  pour que ses
parfums  s'épandent.  Que  mon
bien-aimé entre dans son jardin et
en goûte les fruits exquis !

- Chapitre Cinq -- Chapitre Cinq -

י אתל ו יבהת אתל ו ה  בהת ת לה כח ח.תלוי  אש י   נהל גח לכ
י מלי שות ם-בהכ על י   רל מו. י  יתל י רל את
י שפלי בכ ם-דהל על י   רל עכ יח י  תהל לכ י כח את
וה לו ככ ךי אל בל לת ם-חש י על י ינל י ין ייתל תל ת שפ
ים: י דל ו. דה וה  רי ככ שפל וכ וה  תי שפכ ים  י על רן
י ו דל ו. ל| דה ו. ר קו ך י ען ו בהל לל ה וכ י נת ן שפ י יכ י נל אש

 suis entré dans mon jardin,
ô ma sœur, ma fiancée ; j'ai

récolté ma myrrhe et mon baume,
j'ai mangé de mes rayons de miel,
j'ai  bu  mon  vin  et  mon  lait.
Mangez, mes compagnons, buvez
et  enivrez-vous,  amis.   Je  dors,
mais mon cœur est éveillé : c'est la
voix de mon bien-aimé ! II frappe :
"  Ouvre-moi,  ma  sœur,  ma

Je
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ח.תליי אש י  י-ללך חל תכ ל פה ק  פןי דו.
י  .אשפל רה ס י שפ י תל ת מה תלוי תח נת י  יו. תל ית עכ רח
י יסן י סל רכ יי  תח ו. צה והק קכ ל  לתא-טתי מכ נל
י י תהל נכ ת תה ק ת-כה אס י   תהל ח טכ שפ ת פה ה:  לת יכ י לת
י תהל צכ י חח רת ה  ךנהת ס שפ בהת לכ אס ה  יכת יכת אן
ם: י פן נהכ טח אש ה  יכת יכת אן י  י לח גכ ת-רח אס
ר ח.י ן-הח מל דו.   ית ח  י לח ת שפ י  י דל ו. דה
י י נל ליי אש תה מכ י יו:  קח י לת וה עת מי י הת י עח והמן
ר ו. פוה-מי טכ י י נת ו דח ית י וכ ך דל דו. חח לכ .ו תה פכ לל
ל י עח ר  ע.בןי ר  ו. מו י   ע.תח בהכ צכ אס וכ
י  נל ליי אש תה תחיחכ ת והל: פה עי נכ ח מה ת הח ו. י פה ח כה
י  שפל פכ ךר נח בת ק עת ו מח י חת י דל דו. י וכ י דל דו. לכ
א ל.ו תהל יהוה  וכ שפכ קהח ו. בהל רי בהכ דח ה בכ ו את צכ י ית
א ל.י וכ ייו  אתל רת קכ יהוה  י אתל צת מכ
ים ו רל .מכ שפה הח י  נל י אק צת מכ י:   נל י נת עת
י והנל ו כה הל יר  י על בהת יים  בל .בכ סה הח
י  ידל דל ת-רכ אס וה  אי שוכ נת י  והנל עך צת פכ
ת: ו. ח.מי הח י  י רן .מכ שפ י  לחי עת י מן
ת ו. נו בהכ ים  כס תכ אס י  תהל יעכ בהח שפכ הל
ת- אס אוה   צכ מכ ם-תהל אלי ם  ךל לת ת רוהשפ יכ
ת י לח חו. ס שפ ו.  לי ידוה  ו גהל ח ה-תה י מח י דל ו. דה
ד ו. דהי ךכ מל ו דן ו. ה-דה י: מח נל י יה את בת הש אח
ךכ ו דן ו. ה-דה מח ךים  שפל נהת בהח ה  י פת יהת הח
תינוה: תה עכ בהח שפכ הל ה  יכת כהת ס שפ ד  ו. דהי מל
והל גי דהת ם  ו. די את וכ ח   צח י  י דל ו. דה
ז ך פהת ם  תס ו כהס ו.  י ר.אשפ ה:  י בת בת רכ מן
ת ו. ח.רי שפכ ים  לי לה ח תה לכ ח תה יו   תת ו. והצה קכ
ל- ים עח י נל יו. יו כהכ ינתש ב:  ען י רן עו. ת כה

compagne, ma colombe, mon amie
accomplie  ;  car  ma  tête  est
couverte de rosée, les boucles de
mes cheveux sont humectées par
les gouttelettes de la nuit."  "J'ai
enlevé  ma  tunique,  comment
pourrais-je  la  remettre  ?  Je  me
suis  lavé  les  pieds,  comment
pourrais-je les salir?"  Mon bien-
aimé retire sa main de la lucarne,
et mes entrailles s'émeuvent en sa
faveur.  Je me lève pour ouvrir à
mon  bien-aimé  ;  mes  mains
dégouttent de myrrhe, mes doigts
laissent  couler  la  myrrhe  sur  les
poignées  du  verrou.   J'ouvre  à
mon  bien-aimé,  mais  mon  bien-
aimé est parti, a disparu, mon âme
s'était pâmée pendant qu'il parlait
;  je  le cherche et je ne le  trouve
point,  je  l'appelle  et  il  ne  me
répond pas.  Les gardes qui font
des  rondes  dans  la  ville  me
rencontrent,  ils  me  frappent,  me
maltraitent  ;  les  gardiens  des
remparts  m'enlèvent  ma  mantille.
Je  vous  en  conjure,  ô  filles  de
Jérusalem  :  Si  vous  rencontrez
mon bien-aimé, que lui direz-vous ?
Que je suis malade d'amour !  En
quoi  ton  amant  est-il  supérieur
aux autres amants, ô la plus belle
des femmes ? En quoi ton amant
est-il supérieur aux autres amants,
pour que tu nous conjures de la
sorte ?  Mon amant est blanc et
vermeil,  distingué  entre  dix  mille.
Sa  tête  est  comme  l'or  pur,  les
boucles  de  ses  cheveux  qui
pendent  sont  noires  comme  le
corbeau.  Ses yeux sont comme
des  colombes  sur  le  bord  des
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ב לתי חת י בהס ת   צו. חש ר.י ם  יל ך מת י  יקן ו פל אש
ו  ית חת לכ את:   י להן ל-מל עח ת  ו. בי י.שפכ
ת ו. לי דהכ גכ מל ם  שוס .י בה הח ת  רוהגחו עש ח כה
ים נהלי ח שפ ו. שפי יו   תת תו. פכ שול ים  ך חל קת רכ מס
י ו ילן לל יו  גהכ דת ר: ית י ר ע.בן ו. ת מי ו. פי נ.טכ
ךישפ שפל רכ ח תה בהח יים  אל ת לה מק מכ ב  התי זת

ת פס י להס עק מכ ן  ןי שפ ת  ס שפ ו עס יו   עת מן
שפ ןי שפ י  והדן מהו עח יו   קת ו. שפ ים:  י ירל ל פה סח
ז ך י-פת נן דכ ל-אח עח ים  י דל ת יקסה מכ
והר חי בהת ן  ו. ני בת להכ ח כה הוה   אן  רכ מח
ו. י לה כק ים וכ י קהל תח מכ י ו.  מח כה ים: חל י זל רת אש ת כה
י י על רן ה  ו זס וכ י   דל דו. ה  י זס ים  ך דהל מח חש מח

ם: לתלי ת רוהשפ ת יכ ו. ני בהכ

cours d'eau : ils semblent baignés
dans  le  lait,  ils  sont  bien  posés
dans leur cadre.  Ses joues sont
comme  une  plate-bande  de
baume,  comme  des  tertres  de
plantes  aromatiques  ;  ses  lèvres
sont  des  roses,  elles  distillent  la
myrrhe  liquide.   Ses  mains  sont
des  cylindres  d'or,  incrustés
d'onyx, son corps une œuvre d'art
en ivoire, ornée de saphirs.  Ses
jambes  sont  des  colonnes  de
marbre fixées sur des socles d'or ;
son  aspect  est  celui  du  Liban,
superbe comme les cèdres.  Son
palais n'est que douceur, tout en
lui respire le charme. Tel est mon
amant, tel est mon ami, ô filles de
Jérusalem !

 - -Chapitre  SixChapitre  Six- - 

ה נת האתר נת ה אתר י פת יהת הח ךכ  י דן ו. דה ךכ  ו לח הת
ךכ י דן דו. ה  ו נת ת פה ה  נת אתר ךים  שפל נהת בהח
ד ו רח ית י   דל ו. דה   : ךכ י מהת על וה  ינה ס שפ קכ בח והנכ
ם שוס .ך בה הח ת  ו. רוהגי עש לח ו.  נהי גח לכ
ט ק.י לכ לל וכ ים  נהלי גהח בהח ת   עו. רכ לל
י י ללי ו דל דו. י  וכ דל דו. י לכ י נל ים: אש י נהל ח שפ ו. שפי
תהכ י ה אח פתנ ים:  ית י נהל ח שפ ו. שפה ה בהח י ר.עס הת

יה אות נת ה  צתי רכ תל כהכ י   תל ית עכ רח
ת: ו. לי גהת דכ נהל ח כה יה  יקמהת אש ם  ךל לת ת ירוהשפ כהל
ים יהן ס שפ י  י דהל גכ נהס מל ךכ   יל ינח  ען י  בהל י סן הת
ר דס ו ען כהכ ךכ   רן עכ שוח י  ךנל יבק הל רכ הל
ד: י עת לכ גהל ן-הח מל וה  י שפ לכ גהת ס שפ ים  י זהל על י הת

 est-il allé, ton bien-aimé, ô
la plus belle des femmes ?

De  quel  côté  s'est-il  dirigé,  ton
bien-aimé  ?  Nous  t'aiderons  à  le
chercher.   Mon  bien-aimé  est
descendu dans son jardin, vers les
plates-bandes  d'aromates,  pour
faire paître son troupeau dans les
jardins et cueillir des roses.  Je suis
à mon bien-aimé, et mon bien-aimé
est  à  moi,  lui  qui  fait  paître  son
troupeau  parmi  les  roses.   Tu es
belle,  mon  amie,  comme  Tirça,
gracieuse  comme  Jérusalem,
imposante  comme  une  armée  aux
enseignes  déployées.   Détourne
tes yeux de moi,  car ils  me jettent
dans des transports. Tes cheveux
sont comme un troupeau de chèvres

Où
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וה לי עת ס ים שפ ללי חן רכ י הת ר  דס ו ען כהכ ךכ   יל נהח  שפל
ם  ת לה ק כה ס שפ ה  ך צת חכ רח ן-הת מל
ם: הסי יין בהת ה אן י לת ק כה ח שפ ת וכ ו. ימי אל תכ מח
ד יעח בהח מל ךכ  תןי קהת רח ן   ו. מה רל הת לחח  י פס כהכ
ת ו. כי לת ה  מהכ ת מה ים הן  י ל שפה : שפל תןיךכ ת מה צח לכ
ת ו. מי לת עש וח ךים  שפל גכ ילח י פהל ים  י מ.נל והשפכ
תלוי נת יא  יו. ית הל חח ר: אח י פהת סכ יין מל אן
הה תי מה אל לכ יא   הל ית  חח אח י  י תל ת מה תח
וההת אי רת ךהה  ת תה דכ לח ו. יי לכ ייא  הל ה  י רת בהת
ת ו. כי לת מכ וההת  רי כ שפה אח יכ י וח ת   נו. בת
י- מל   : וההת לי לכ הח יכ י וח יים  שפל גכ ילח י פל וה
ר ךחח ת -שפ מו. כהכ ה  י פת קת שפכ נהל הח את  ז.י
ה תי מה חח י כהח ה   רת בהת ה  נתי בת להכ כח ה  ו פת ית
ת י נהח ל-גהל אס ת:   ו. לי גהת דכ נהל ח כה יה  יקמהת אש
י ו בהן אל בהכ ת  ו. אי רכ לל י  תהל דכ י רח ית ז   גו. אל
ן פס גהסי ה הח ו חת רכ י פת הש ת   או. רכ ל לל חח ך נהת הח
י תהל עכ י דח ית א  ל.ו ים:   י .נל מה רל הת צוה  י נן הן
ת ו. בי כהכ רכ מח י  נל תכ מחי שות וי  שפל פכ נח

יב: י דל י-נת מהל עח

dévalant  du  Galaad.   Tes  dents
sont comme un troupeau de brebis
qui  remontent  du  bain,  formant
deux rangées parfaites, sans aucun
vide.   Ta  tempe  est  comme  une
tranche  de  grenade  à  travers  ton
voile.  Les reines sont au nombre de
soixante, les concubines de quatre-
vingts,  et  innombrables  sont  les
jeunes  filles.   Mais  unique est  ma
colombe, mon amie accomplie ; elle
est unique pour sa mère, elle est la
préférée de celle  qui  l'a  enfantée.
Les  jeunes  filles,  en  la  voyant,  la
proclament  heureuse  ;  reines  et
concubines  font  son  éloge.   Qui
est-elle, celle-ci qui apparaît comme
l'aurore, qui est belle comme la lune,
brillante comme le soleil, imposante
comme  une  armée  aux  enseignes
déployées  ?   Je  suis  descendue
dans le verger aux noyers, pour voir
les jeunes pousses de la vallée, pour
voir si la vigne avait bourgeonné, si
les grenades étaient en fleurs.  Je
ne  savais  pas…  Le  désir  de  mon
âme m'avait  poussé au beau milieu
des chars de mon peuple généreux.

- Chapitre Sept -- Chapitre Sept -

י והבל ישפי והבל ית שפי מהלי והלח ו שפה הח י   שפ והבל
ה- מחי ךךכ  זסה-בהת חל נס וכ י  והבל י שפ י  והבל שפי
ת י ח.לח מכ כהל ית  מהלי והלח ו שפה בהח זוה   חל ס תה
ךכ יל ו מח עת פכ וה  פי ה-יהת מח ם:  יל י נת חש ח מה החי
י ו והקן מה חח יב  ך דל ת-נת בהח ים  י לל עת נהכ בהח
י י דן יה יכ שון עש ים מח אלי לת ו. חש מו ךכ כהכ יל כחי רן יכ

,  reviens,  ô  la
Sulamite,

reviens, reviens, que nous puissions
te regarder ! Pourquoi voulez-vous
regarder la Sulamite, comme on fait
d'un ballet de deux chœurs ?  Que
tes  pas  sont  ravissants  dans  tes
brodequins, fille de noble race ! Les
contours  de  tes  hanches  sont
comme  des  colliers,  œuvre  d'une

Reviens
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ל- ר אח הח חי סה ן הח ו גהח ךכ  אח רן רכ ן:  שפת י מהת את
ת מחו רן עש ךכ   נן טכ בהל זסג  ך מהת הח ר  י סח חכ יס
י י נן שפכ ים:  י נהל ח שפ ו. שפה בהח ה  י סוהגת ים  לי טה חל
יי מן אל תהת ים  י רל פת על י  י נן שפכ כהל ךכ  יל ו דח ת שפ
ן ןך שפה הח ל  ו דהח גכ מל כהכ ךכ  י ארן והת צח ה:  י יהת בל צכ
ל- עח ן  ו. בהי שפכ חס בהכ ת  ו. כו רן בהכ ךכ  יל ינחל ען
ל ו דהח גכ מל ךכ  כהכ ן פה ים אח בהלי ת-רח ר  בהח ח עח שפ
ק: שוס י מהת דח י  י נן כ פה ה  י פס צו. ן  ו. ני בת כ לה הח
ת י להח דח וכ ל  מסי רכ ח כה ח כה ךכ   לח יל עת יךכ  ן ר.אשפ
והר סי את לסךכ  י מס ן  ך מת גהת רכ אח ת כה יךכ  ן ר.אשפ
ה- והמח ית   פל ה-יהת מח ים:   י טל הת רכ בהת
ים: י נוהגל חיעש תה בהח יה  בת הש אח תהכ  מכ עחי נהת
ר מתי תת לכ תתוה  מכ י דהת ךכ   תן מת ו. קי את  ז.י
י  תהל רכ מח  את ת:   ו. .לי כה שפכ אח לכ ךכ  יל י דח ת שפ וכ
יו ך נהת סל נכ סח ה בהכ י זת חש ר א.י מתי תת ה בכ ו לס על אס
ת ו. לו כהכ שפכ אס כהכ ךכ   יל דח  ת שפ א  י יוה-נת הכ י יל וכ
ים: י והחל פה ח תה ח כה ךכ  י פהן אח יחח  י רן וכ ן  פס גהסי הח
י י דל דו. ךכ לכ י לן ב הו. ו. ו טה ין הח י ין ךכ כהכ ןש כה חל וכ
ים: י נל ן שפ יי יכ תן פכ יב שול בן ו. ים דה ך רל ישפת מן לכ
: ו. תי והקת שפ תהכ י  י לח עת וכ י  י דל דו. לכ י  ו נל אש
ה ינת י לל ה נת י דס ת שוה א הח ו צן י  נן דל ה דו. י כת לכ
ים מלי רת כהכ לח ה   ימת כהל  שפכ נח ים:   י רל פת כהכ בהח
חוח תה ל ן  פה פס גהס  ה הח י חת רכ י ם פהת ה אל אסך רכ נל
ום ת שפ ים  ך נל ו. מה רל הת צוה  י נן הן ר  י דח מת סהכ הח
ים ו אל והדת דה י הח  : ךכ י לת י  י .דח ת-דה ין אס ן תה אס
ל- ת כה ינוה   חן  תת כ ל-פה עח וכ יחח  י נוה-רן תכ י נת
ים ך נל ת שפ ם-יכ גהח יים  שפל דת חש ים  י דל גת מכ

: ךכ י י לת תהל נכ י פח י צת י דל ו. דה

main  d'artiste.   Ton  giron  est
comme une coupe arrondie,  pleine
d'un breuvage parfumé ; ton corps
est  comme  une  meule  de  froment,
bordée de roses.  Tes deux seins
sont  comme  deux  faons,  jumeaux
d'une biche.   Ton cou est  comme
une  tour  d'ivoire  ;  tes  yeux  sont
comme  les  piscines  de  Hesbon,
près de la porte de Bâth-Rabîm ;
ton nez comme la tour du Liban qui
regarde  du  côté  de  Damas.   Ta
tête est  posée sur  toi,  pareille  au
Carmel, les boucles de tes cheveux
ressemblent  à  l'écarlate  :  un  roi
serait  enchaîné  par  ces  boucles  !
Que  tu  es  belle,  que  tu  es
attrayante,  mon  amour,  dans
l'enivrement des caresses !   Cette
taille qui te distingue est semblable
à  un  palmier,  et  tes  seins  à  des
grappes.   Je  me  suis  dit  :  "Je
monterai  au palmier,  je saisirai  ses
rameaux ; que tes seins soient pour
moi comme des grappes de la vigne,
et  l'odeur  de  tes  narines  comme
celle  des  pommes  ;   et  ton  palais
comme  un  vin  exquis…  Qui  coule
doucement pour mon bien-aimé et
rend  loquaces  même  les  lèvres
assoupies.  Je suis à mon bien-aimé,
et lui, il est épris de moi.  Viens, mon
bien-aimé, sortons dans les champs,
passons la  nuit  dans les  hameaux.
De bon matin, nous irons dans les
vignes,  nous  verrons  si  les  ceps
fleurissent,  si  les  bourgeons  ont
éclaté,  si  les  grenades  sont  en
fleurs.  Là  je  te  prodiguerai  mes
caresses.   Les  mandragores
répandent  leur  parfum  ;  à  nos
portes se montrent les plus beaux
fruits, nouveaux et anciens, que j'ai
réservés pour toi, mon bien-aimé !
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- Chapitre Huit -- Chapitre Huit -

י י ימל י י מל ו דן ק שפכ י נן י יו. ח ללי ו את ךת  כהכ נכ ס תה יל
ךתי קכ תו שפה אס חוהץ   בח י  ךת אש צת מכ י אס י  ך מהל אל
גשךתי י הת נכ אס י:  י לל והזוה  בי ל.א-ית ם  י גהח
י י מהל אל יית  ל-בהן אס ו  ךת יאש י בל אש
ח קח י רס הת ן  יל ו יהח מל ךת   קכ שפכ אח י  נל ך דן מהכ לח תהכ
ת חוחח תה מ.אלו.   י: שוכ י .נל מה יס רל י סל עש מן
י: נל י קן בהכ חח תהכ ו.  יני ימל י ול י  ר.אשפלי
ת ו. נו בהכ ים  כס תכ אס י  תהל יעכ בהח שפכ הל
ה- מח והי  | ירוה י על ת ה-תה מח ם  ךל לת ת רוהשפ יכ
ד י עח יה  בת הש אח ת-הת אס וה  רו רכ ע.י תהכ
ן- ה  מל י ז.יאת ע.לת ו ץ:  מל י פהת חכ ס תה ס שפ
הה ך דת ו. ל-דה ת עח קס י פהס רח תכ ר מל בהתי דכ מהל הח
יךת י תהל רכ רח ו. עי והחח   פה  ח תה הח ת  חיחח תה
ה ימהת ת שפ ךת  סי מה אל ךת  תכ ו לח בהכ חל ה  רמהת ת שפ
י נל ימןנ שול  : ךת תכ י דח לת יכ ה  י לת בהכ חל
ם  תת חו. י כהח ךת  בהסי ל-לל עח ם  תתל חו. י כח
ת  וס ת  מה כח ה  י זהת י-עח י כהל ךת  עסי רו. ל-זכ עח
ךה את נכ קל ל  ו. אי שפכ כל יה  ת שפ קת ה  בתי הש אח
ישפ אן י  ןש פה שפכ רל יהת  פסש ת שפ רכ
א ל.י ים  י בהל רח ם  יל ו מח ה:  י ית תכ יבס הס לכ ח שפ
ה בתי הש אח י ת-הת אס ת  ו. בהו כח לכ לוה   והככ יי
ם- אל וההת  פך טכ שפכ יל א  ל.ו ת  ו. רי הת והנכ
יתו.  ן בהן ו. ל-הי ת ת-כה ישפ אס ל ן אל ןנ תה יל
ת ו. חי :  את ו. והזוה לי בי ז ית ו. ה בהי בתי הש אח בהת
הה ך לת ין  ו אן ם  יל י דח ת שפ וכ ה  נהתי טח קכ לת נוה  
ם ו. יהי בהח נוה  ח.תןי אש לח ה   שוס עש ה-נהח מחי

 !  Que  n'es-tu  mon
frère  ?  Que  n'as-tu

sucé le lait de ma mère ? Alors,
en  te  rencontrant  dehors,  je
pourrais  t'embrasser,  sans  que
pour  cela  on  me  méprise.   Je
t'emmènerais,  je  te  conduirais
dans la maison de ma mère ; là tu
m'instruirais, et je te ferais boire
le  vin  parfumé,  le  jus  de  mes
grenades.   Son  bras  gauche
soutient ma tête et sa droite me
tient enlacée.  Je vous conjure,
filles  de  Jérusalem,  n'éveillez
pas,  ne  provoquez pas l'amour
avant qu'il ne le veuille.  Qui est-
elle,  celle  qui  monte du désert,
appuyée  sur  son  bien-aimé  ?
C'est sous ce pommier que j'ai
éveillé ton amour, là où ta mère
te mit au monde, là où ta mère te
donna le jour.  Place-moi comme
un sceau sur ton cœur, comme
un  sceau  sur  ton  bras,  car
l'amour est fort comme la mort,
la  passion  terrible  comme  le
Cheol ; ses traits sont des traits
de feu, une flamme divine.  Des
torrents  d'eau  ne  sauraient
éteindre l'amour, des fleuves ne
sauraient  le  noyer.  Quand  un
homme  donnerait  toute  la
fortune  de  sa  maison  pour
acheter  l'amour,  il  ne
recueillerait que dédain.  Nous
avons une petite sœur, dont le
sein  n'est  pas  encore  formé  :
que ferons-nous de notre sœur
le jour où il sera question d'elle

Oh
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יא ה הלי ו מת ם-חו. : אל הה י ר-בהת בהח דק יהכ ס שפ
ף ךסס כהת ת  ירח ו טל יהת  י לס עת יה  נס בכ נל
יהת י לס עת והר  צי נת יא  הלי לסת  ו ם-דהס אל וכ
י י דח ת שפ וכ ה  מתי חו. י  ו נל אש ז:  רס י את והחח  לי
יו י ינת ען בכ י  יתל י יל הת ז  ו את ת  ו. לך דהת גכ מהל ח כה
ה י ית הת ם  רס ו כהס ם:  ו. לי ת שפ ית  אן צכ מו. כהכ
ין תח נת ן  ו. מי הת ל  עח ו בח בהכ ל.מ.ה   שפכ לל
ישפ ו אל ים  ך רל .טכ נה לח ם  ירס כהס ת-הח אס
יי מל רכ ח ף: כה סס י ילסף כהת ו. אס יי רכ פל יא בהכ בל ית
ה ל.מ.י שפכ ךת   לסף לכ י אס י הת ך נת פת י לכ י להל ס שפ
: ו. יי רכ ל ת-פה ים אס י רל נ.טכ ם לכ ייל אתח והמת
ים ו רל בן חש ים  נהלי גהח בהח ת  ובס ס שפ יהו. הח
י: ינל י יעל מל שפכ הח ךכ  י לן קו. יים לכ יבל שפל קכ מח

ח ו רח י  |בהכ בל צכ לל י  ךת ה-לכ מן דכ והי י  י דל ו. דה
י י רן הת ל  י עח ים  ללי יהת אח י הת ר  פס ע.ו לכ ו.  אר
ים נהל גהח בהח ת  בס ס שפ יהו. הח ים:   י מל שות בכ
ךכ לן קו. לכ ים  יבל שפל קכ מח ים  רל בן חש

י:  ינל יעל מל שפכ הח

[pour des épousailles] ?  Si elle
est  un  mur,  bâtissons  dessus
une tourelle d'argent ; et si elle
est une porte, entourons-la d'un
panneau de cèdre.  Je suis un
mur,  et  mes  seins  sont  comme
des tours ; dès lors, je suis à ses
yeux  comme  une  cause  de
bonheur.   Salomon  avait  une
vigne à Baal-Hamon ; il donna
la  vigne  à  des  fermiers,  dont
chacun  devait  apporter  mille
sicles pour les fruits.  Ma vigne
à moi est là, sous mes yeux :  à
toi,  Salomon,  les  mille  pièces
d'argent,  plus deux cents pour
ceux  qui  en  gardent  les  fruits.
O [mon amie], qui te tiens dans
les  jardins,  les  amis  sont  tout
oreilles  pour  écouter  ta  voix  :
Laisse-moi  l'entendre.   Fuis,
mon  bien-aimé,  et  comme  le
chevreuil ou le faon des biches
[retire-toi]  sur  les  montagnes
embaumées.

Après la lecture de Chir Achirim, on lira ce qui suit:

ים מם לה עוש ל־הה ה ן כי וש בי יםרם מם לה עוש ל־הה ה ן כי וש בי י,,רם אל.הן ון ינוה  י ל.הן אל ה   ת הו. יכ ךת  י י נס פת להכ ן מל צו. רת י  הל יכ  
יים, שפל דת י קת שפ  דס הוהא ק.י ס אנוה, שפ י רת ר קת ס שפ ים אש ירל ל שפה יר הח כוהת שפל זכ בהל ס תןיינוה, שפ בו. אש
ו, י תת ו. דה קק כוהת נכ זכ ו, והבל י תת יהו. תל כוהת או. זכ יו, והבל תת בו. ן כוהת תה זכ יו, והבל סוהקת כ כוהת פה זכ בהל
יו תת דו. סו. וכ יו,  זת מת והרכ יו,  רוהפת צן וכ יו,  תת מו. שפכ כוהת  זכ והבל יו,  מת עת טכ כוהת  זכ והבל
זו. ה  עת שפת א  הן תהכ ס שפ וה,  נה י מהס מל ם  י י אל צכ ו. יהי הח ם  י אל רת ו. נה הח וכ ים  רל הו. כ טה הח וכ ים  שפל דו. קהכ הח
נוה, י נן עש תח וכ ךת  אש רת קכ נל וכ ה,  נת זת אש הח ת  עח שפכ ה,  בת שפת קכ הח ת  עח שפכ ים,  מל חש רח ת  עח שפכ
ים ירל ל שפה יר הח ת שפל יאח רל קכ יךת  י נס פת לתה לכ יסה עו. הכ תל , וכ נוה י ר לת תס י עת הן וכ ךת  יר לכ תהל עכ נח
ים תוהמל ם חש ר הן ס שפ ם אש י אל רת ו. נה הח וכ ם  י אל לת פכ נהל ת הח דו. ו. סה ל־הח ת כה וה  נ גכ חי שוה הל וה  להי אל כהכ
ת רוהחו. הת ת,  ו. שפ פת נהכ הח ס שפ ם  קו. מת לכ ה  ס כה זכ נל וכ יו,  את נת תהכ ל־  כת בהכ ו.  בה ים  תוהמל והסכ
ינוה י לן עת ל  ת טה ק מה ס ה־שפה ל־מח ת כה יינוה  שול עת וה  להי אל והככ ם,  ת שפה מל ת  בו. צת חל נס ת  מו. שפת נהכ הח וכ
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ים לל עו. ן הת ת מל יו. הכ לל ים, וכ רל חן ם אש י לל וה גה לכ גל ין בהכ והל זסה, בהן גה לכ גל ין בהכ יג, בהן ל שוה הח לכ
ל־ ת כה ןא  לה והמח ים.  ידל סל חש וח ים  יקל דהל צח ר  את שפכ ם  על א,  בהת הח ם  לת עו. לכ ים  כל זהו. הח וכ
ינוה י י פל רן מכ אל וכ נוה  י בן בת ם לכ יסה על הכ תל וכ  , תסיךת דת בו. עש ה לח בת טו. לכ נוה  י בהן ת לל לו. אש שפכ מל
ה כת רת בהכ ח  לח שפכ תל וכ ינוה,  י דן בת עש מח ת  ען בהכ ינוה  י דן ית ם  על וכ תןיינוה,  בו. שפכ חכ מח ת  ען בהכ
נוה, י ימן קל תהכ נוה  י ין נכ עת ר  פת עת והמן ינוה,  י דן ית ה  שון עש מח ל־  כת בהכ ה  חת ות רכ הח וכ ה  חת לת צכ הח וכ
, ךת שפכ דכ קת יר  על לכ י  ךת תכ י ינת כל שפכ יב  שפל תת וכ  , נוה י מן מכ רו. תהכ וה  והתןינ לה דהח ת  ו. פה שפכ אח והמן

ן. מן ינוה, את י מן ית ה בהכ רת הן מכ בהל
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L’L’IMPORTANCEIMPORTANCE  DD’’IMPRIMERIMPRIMER  DESDES  LIVRESLIVRES  DEDE T TORAHORAH

oici ce que le Pélé Yoets écrit, sous le
terme  Defouss,à  propos  du
commandement  d’imprimer  des

livres  [certains  disent  que  c’est,  de  nos
jours,  le commandement d’écrire un Séfer
Torah]  :  «  L’imprimerie  est  très  utile  au
monde car grâce à elle, la Torah est agrandie et répandue. Étant
donné  que  les  sages  n’ont  généralement  pas  les  moyens
d’imprimer leurs livres et qu’ils se rendent de ville en ville pour
recueillir de l’argent en vue de ’impression, les Juifs riches feront
bien de leur ouvrir généreusement la main. Ainsi, ils partageront
la récompense du sage selon la qualité du livre, son intérêt pour
la collectivité et son utilité en vue du service divin. Il est écrit, en
effet  :  «  A  l’ombre  de  la  sagesse,  à  l’ombre  de  l’argent  ».  En
réfléchissant, on se rendra compte qu’aucune somme d’argent ne
sera  employée  pour  une  mitsva  aussi  grande.  En  effet,  toute
dépense  pour  une  mitsva  est  limitée  dans  le  temps  :  elle
commence quand on fait la mitsva et se termine quand la mitsva
est  accomplie.  Mais  celui  qui  donne  de  l’argent  pour
l’impression  d’un  livre,  son  intégrité  dure
éternellement,  de  génération  en  génération.  Il
donne  du  mérite  à  la  collectivité,  le  mérite  de  la
communauté dépend de lui  et  le précédera,  tandis
que son intégrité le suivra. Comme son lot est bon ! Il  a
acquis  une
bonne
réputation,  des
paroles  de
Torah  et  la  vie
au monde futur
;  et  dans  ce
monde  aussi,  il
accroît  ses
biens. »

V
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l est écrit à propos du roi ‘Hizkiyaou (Divrei Hayamim II 32.33) : «
On  lui  accorda  des  honneurs  à  sa  mort  ».  Nos  Sages
commentent  (Bava Kama 16) : cela enseigne qu’on a fondé une

yéchiva auprès de sa tombe. Rachi explique qu’on y a installé des
disciples afin qu’ils étudient la Torah. Nous apprenons ainsi qu’il
n’y a pas de plus grand honneur et importance pour
un homme décédé que la Torah qu’on étudie pour
l’élévation de son âme, ainsi que la propagation de la
Torah  et  l’impression  de  livres  de  Torah, car  «  les
honneurs, c’est la Torah ».

I

haque  homme  juif  a  la  Mitsva  d’écrire  un  Séfer  Torah.
Sache,  mon  fils,  que  bien  que  l’obligation  de  la  Torah
s’applique à l’écriture d’un Séfer Torah, il  ne fait pas de

doute  que  chacun  doit  faire  écrire,  selon  ses  possibilités,  des
livres  qui  expliquent  la  Torah.  C’est  ce  que  faisaient  tous  les
grands hommes craignant D. d’autrefois : ils aménageaient chez
eux  de  la  place  pour  que  les  scribes  viennent  y  écrire  de
nombreux  livres,  selon  l’argent  que  D.  leur  accordait.  (Séfer
Ha’hinoukh,  mitsva  613)  Il  faut  veiller  à  écrire  des  livres
nécessaires pour l’étude. (Or’hot Tsaddikim, Chaar Hazéhirout)

C
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vous offre la possibilité de perpétuer votre
mérite et votre nom ou celui d'un proche,
en vous associant à la Mitsva d’écrire « un
Séfer qui explique la Torah ». 

Les ouvrages du  Rav Mordékhaï Bismuth,  ont déjà reçu le
soutien  et  les  bénédictions  du  Maran  Harav  'Haïm
Kanievsky Chlita, de Rabbi David Pinto Chlita, du Rav Ron
Chaya Chlita, du Rav Yehia Benchetrit Chlita,...

Chaque don permettra la matérialisation des projets
de  OVDHM  et  par  votre  action,  nous  pourrons
continuer à diffuser la Torah au plus grand nombre
et davantage nous investir totalement à son étude,
ainsi notre action sera la votre.  Puisse Le Tout Puissant,
Maître de nos destinées, vous bénir en vous accordant ainsi qu’à
vos proches, santé, prospérité et longue vie de bonheur dans le
respect  de notre  Sainte Torah.  Que votre  générosité soit  pour
vous une source de bénédictions.

L’équipe d' OVDHM
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