
1 Siddour Kabalat Shabbat (sans les rajouts publics) 

 

 
Allumage des bougies de shabbat : 

 

עֹולָּם ֶלְך הָּ ינּו ֶמֵֽ ה ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ רּוְך ַאתָּ יו, בָּ נּו ְבִמְצֹותָּ נּו , ֲאֶשר ִקְדשֵָּֽ ְוִצּוֵָּֽ
ת  .ְלַהְדִליק נ ר ֶשל ַשבָּ

 

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou be-mitsvotav ve-tsivanou 
lehadlik nèr chèl Chabbat. 
 
 
 

Allumage des bougies de Yom Tov et shabbat : 
 

עֹולָּם ֶלְך הָּ ינּו ֶמֵֽ ה ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ רּוְך ַאתָּ יו, בָּ נּו ְבִמְצֹותָּ נּו , ֲאֶשר ִקְדשֵָּֽ ְוִצּוֵָּֽ
ת ְוֶשלְלַהְדִליק נ ר ֶשל   .יֹום טֹוב ַשבָּ

  

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou be-mitsvotav ve-tsivanou lehadlik 
nèr chèl (Chabbat ve-chel) Yom Tov.  

À l'exception du 7e soir de Pessah, ajouter ensuite la bénédiction de réjouissance : 

עֹולָּם ֶלְך הָּ ינּו ֶמֵֽ ה ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ רּוְך ַאתָּ נּו ַלְזַמן ַהֶזה, בָּ נּו ְוִהִגיעֵָּֽ נּו ְוִקְימֵָּֽ  .ֶשֶהֱחיֵָּֽ

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, ché-héhéyanou ve-kiyemanou ve-hig’iyanou 
la-zeman ha-zé.  

 

 
Yedid néfèsh 

ןיְ  ַרְחמָּ , יָּרּוץ ַעְבְדָך ְכמֹו ַאיָּל .ְמֹשְך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹוֶנָך, ִדיד ֶנֶפש ָאב הָּ
ֶרָך ַעם, ָךלֹו ְיִדידֹותֶ  ֶיֱעַרב. ִיְשַתֲחֶוה ֶאל מּול ֲהדָּ ל טָּ   .ִמֹנֶפת צּוף ְוכָּ

םהָּ  עֹולָּ ֶאה ִזיו הָּ ֶתָך, דּור נָּ ּה .ַנְפִשי חֹוַלת ַאֲהבָּ א נָּא לָּ א ְרפָּ ל נָּ א א  נָּ , אָּ
ּה ֹנַעם ִזיֶוָך א ָאז. ְבַהְראֹות לָּ ם, ִתְתַחז ק ְוִתְתַרפ  ּה ִשְמַחת עֹולָּ ה לָּ ְיתָּ   .ְוהָּ

א ַרֲחֶמיָךוָּ  ן, ִתיק ֶיֱהמּו נָּ ה נָּא ַעל ב  ה ִנְכֹסף . ֲאהּוֶבָך ְוחּוסָּ ִכי ֶזה ַכמָּ
ה יש מוסיפים)ִנְכַסְפִתי ִלְראֹות  רָּ ה ִלִבי , ְבִתְפֶאֶרת ֻעֶזָך( ְמה  ְמדָּ ֶלה חָּ א 
א ְוַאל ה נָּ ם ְוחּוסָּ   .ִתְתַעלָּ

ַלי ֶאת ֻסַכת ְש הִ  ִביִבי עָּ ֶלה נָּא ּוְפֹרס חָּ ִאיר ֶאֶרץ ִמְכבֹוֶדָך .לֹוֶמָךגָּ , תָּ
ְך ה בָּ ה ְוִנְשְמחָּ ִגילָּ ר ֱאֹהב. נָּ ד ַמה  א מֹוע  ם, ִכי בָּ י עֹולָּ נּו ִכימ  נ    .ְוחָּ
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ה ַלייָּ  נּו, ְלכּו ְנַרְננָּ ה ְלצּור ִיְשע ֵֽ יעָּ ִרֵֽ ה. נָּ יו ְבתֹודָּ נָּ ה פָּ יַע , ְנַקְדמָּ ִרֵֽ ִבְזִמרֹות נָּ
דֹול ְייָּ . לוֹ  ל גָּ ל ֱאֹלִהים, ִכי א  דֹול ַעל כָּ ֶלְך גָּ ֶרץ. ּוֶמֵֽ י אֵָּֽ דֹו ֶמְחְקר  , ֲאֶשר ְביָּ

ִר  הּו. ים לוֹ ְותֹוֲעפֹות הָּ שֵָּֽ רּו, ֲאֶשר לֹו ַהיָּם ְוהּוא עָּ צֵָּֽ ֶשת יָָָּּדיו יָּ אּו . ְוַיֶבֵֽ ֹבֵֽ
ה עָּ נּו, ִנְשַתֲחֶוה ְוִנְכרֵָּֽ י ְייָּ ֹעש ֵֽ ה ִלְפנ  ְחנּו ַעם . ִנְבְרכָּ ינּו ַוֲאַנֵֽ ִכי הּוא ֱאֹלה ֵֽ

עּו, ַמְרִעיתֹו ְוֹצאן יָּדוֹ  ְלַבְבֶכם ַאל ַתְקשּו . ַהיֹום ִאם ְבֹקלֹו ִתְשמֵָּֽ
ה ר, ִכְמִריבָּ ה ַבִמְדבָּ יֶכם. ְכיֹום ַמסָּ ּוִני ֲאבֹות  אּו , ֲאֶשר ִנסֵֽ ּוִני ַגם רָּ נֵֽ ְבחָּ

ֳעִלי נָּה ָאקּוט ְבדֹור. פָּ ִעים שָּ ם, ַאְרבָּ ב ה  בָּ י ל  ֹאַמר ַעם ֹתע  ם ֹלא , וָּ ְוה 
י כָּ ְדעּו ְדרָּ ְעִתי ְבַאִפי. יָּ ִתיִאם ְיֹבאּון אֶ , ֲאֶשר ִנְשַבֵֽ  .ל ְמנּוחָּ
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ש דָּ ירּו ַלייָּ ִשיר חָּ ֶרץ, ִשֵֽ אֵָּֽ ל הָּ ירּו ַלייָּ כָּ ְרכּו ְשמוֹ . ִשֵֽ ירּו ַלייָּ בָּ ַבְשרּו , ִשֵֽ
תוֹ  יו, ַסְפרּו ַבגֹוִים ְכבֹודוֹ . ִמיֹום ְליֹום ְישּועָּ ַעִמים ִנְפְלאֹותָּ ל הָּ ִכי . ְבכָּ
ל ְמֹאד דֹול ְייָּ ּוְמֻהלָּ א הּוא עַ , גָּ ל ֱאֹלִהיםנֹורָּ ַעִמים . ל כָּ י הָּ ל ֱאֹלה  ִכי כָּ

ה, ֱאִליִלים שָּ ִים עָּ ַמֵֽ יו. ַוייָּ שָּ נָּ ר ְלפָּ דָּ שוֹ , הֹוד ְוהָּ ֶרת ְבִמְקדָּ בּו . ֹעז ְוִתְפֶאֵֽ הָּ
ֹעז, ַלייָּ ִמְשְפחֹות ַעִמים בֹוד וָּ בּו ַלייָּ כָּ בּו ַלייָּ ְכבֹוד ְשמוֹ . הָּ ה , הָּ ְשאּו ִמְנחָּ

אּו ְלַחצְ  יוּוֹבֵֽ ֶדש. רֹותָּ ֶרץ, ִהְשַתֲחוּו ַלייָּ ְבַהְדַרת ֹקֵֽ אֵָּֽ ל הָּ יו כָּ נָּ ילּו ִמפָּ . ִחֵֽ
ְך לָּ ל ַבל ִתמֹוט, ִאְמרּו ַבגֹוִים ְייָּ מָּ ב  ִרים, ַאף ִתכֹון ת  ישָּ ִדין ַעִמים ְבמ  . יָּ

ֶרץ אֵָּֽ ג ל הָּ ִים ְותָּ ַמֵֽ ל ֲאֶשר ַיֲעֹלז שָּ . ִיְרַעם ַהיָּם ּוְמֹלאוֹ , ִיְשְמחּו ַהשָּ ַדי ְוכָּ
ַער, בוֹ  י יֵָּֽ ל ֲעצ  א. ָאז ְיַרְננּו כָּ י ְייָּ ִכי בָּ ֶרץ, ִלְפנ  אֵָּֽ א ִלְשֹפט הָּ ִיְשֹפט , ִכי בָּ

ֶדק ל ְבֶצֵֽ ב  תוֹ , ת   . ְוַעִמים ֶבֱאמּונָּ
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ֶרץ אֵָּֽ ג ל הָּ ְך תָּ לָּ יו. ִיְשְמחּו ִאִיים ַרִבים, ְייָּ מָּ ֶפל ְסִביבָּ ן ַוֲערָּ נָּ ֶדק , עָּ ֶצֵֽ
ט ְמכֹון ִכְסאוֹ  ְך. ּוִמְשפָּ ל  יו ת  נָּ ש ְלפָּ יו, א  רָּ ִביב צָּ ט סָּ יו . ּוְתַלה  קָּ ירּו ְברָּ ִאֵֽ ה 

ל ב  ֶרץ, ת  אֵָּֽ ל הָּ ח  ה ַותָּ ֲאתָּ י ְייָּ . רָּ סּו ִמִלְפנ  ַמֵֽ ִרים ַכדֹוַנג נָּ ל , הָּ י ֲאדֹון כָּ ִמִלְפנ 
ֶרץ אֵָּֽ ִים ִצְדקוֹ . הָּ ַמֵֽ ידּו ַהשָּ ל הָּ , ִהִגֵֽ אּו כָּ י . ַעִמים ְכבֹודוֹ ְורָּ ְבד  ל ֹעֵֽ שּו כָּ י ֹבֵֽ

ֱאִליִלים ֶסל ַהִמְתַהְלִלים בָּ ל ֱאֹלִהים, ֶפֵֽ ה ַוִתְשַמח . ִהְשַתֲחוּו לֹו כָּ ְמעָּ שָּ
ה, ִציֹון ה ְבנֹות ְיהּודָּ ְלנָּ ג ֵֽ יָך ְייָּ , ַותָּ ֶטֵֽ ַען ִמְשפָּ ל . ְלַמֵֽ ה ְייָּ ֶעְליֹון ַעל כָּ ִכי ַאתָּ

ֶרץ אֵָּֽ ל ֱאֹלִהיםְמֹאד , הָּ יתָּ ַעל כָּ ע. ַנֲעל ֵֽ י ְייָּ ִשְנאּו רָּ ר ַנְפשֹות , ֹאֲהב  ֹשמ 
יו ם, ֲחִסידָּ ִעים ַיִציל  ַע ַלַצִדיק. ִמַיד ְרשָּ ֻרֵֽ ה, אֹור זָּ ב ִשְמחָּ י ל  . ּוְלִיְשר 

ְדשוֹ , ִשְמחּו ַצִדיִקים ַבייָּ  ֶכר קָּ  .ְוהֹודּו ְלז ֵֽ
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דָּ , ִמְזמֹור ירּו ַלייָּ ִשיר חָּ ה, שִשֵֽ שָּ אֹות עָּ ֹוַע , ִכי ִנְפלָּ ה לֹו ְיִמינֹו ּוְזרֵֽ יעָּ הֹוִשֵֽ
ְדשוֹ  תוֹ . קָּ יַע ְייָּ ְישּועָּ תוֹ , הֹוִדֵֽ ה ִצְדקָּ י ַהגֹוִים ִגלָּ ינ  ַכר ַחְסדֹו . ְלע  זָּ

ל א  ית ִיְשרָּ תֹו ְלב  ֶרץ, ֶוֱאמּונָּ י אֵָּֽ ל ַאְפס  אּו כָּ ינּו, רָּ ת ְישּוַעת ֱאֹלה ֵֽ יעּו . א  ִרֵֽ הָּ
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ֶרץ ַלייָּ  אֵָּֽ ל הָּ רּו, כָּ ה, ַזְמרּו ַלייָּ ְבִכנֹור. ִפְצחּו ְוַרְננּו ְוַזמ ֵֽ . ְבִכנֹור ְוקֹול ִזְמרָּ
ר ֶלְך ְייָּ , ַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול שֹופָּ יעּו ִלְפנ י ַהֶמֵֽ ִרֵֽ ל , ִיְרַעם ַהיָּם ּוְמֹלאוֹ . הָּ ב  ת 

ּה י בָּ ְשב  ף. ְוֹיֵֽ רֹות ִיְמֲחאּו כָּ ִרים, ְנהָּ ַחד הָּ נּו ַיֵֽ א ִלְשֹפט . ְיַרנ ֵֽ ִלְפנ י ְייָּ ִכי בָּ
ֶרץ אֵָּֽ ֶדק, הָּ ל ְבֶצֵֽ ב  ִרים, ִיְשֹפט ת  ישָּ  . ְוַעִמים ְבמ 

 
Psaume 99 

ְך ִיְרְגזּו ַעִמים לָּ ֶרץ, ְייָּ מָּ אֵָּֽ נּוט הָּ ב ְכרּוִבים תָּ דֹול. ֹיש  ם הּוא , ְייָּ ְבִציֹון גָּ ְורָּ
ַעִמים ל הָּ דוֹ . ַעל כָּ איֹודּו ִשְמָך גָּ דֹוש הּוא, ל ְונֹורָּ ט . קָּ ֶלְך ִמְשפָּ ְוֹעז ֶמֵֽ

ב ִרים, ָאה  ישָּ ְנתָּ מ  ה כֹוַנֵֽ יתָּ , ַאתָּ ִשֵֽ ה עָּ ה ְבַיֲעֹקב ַאתָּ קָּ ט ּוְצדָּ רֹוְממּו . ִמְשפָּ
ינּו יו, ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ דֹוש הּוא, ְוִהְשַתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגלָּ יו. קָּ , ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ְבֹכֲהנָּ
ל בְ  י ְשמוֹ ּוְשמּוא  ר . ֹקִראים ֶאל ְייָּ ְוהּוא ַיֲענ ם, ֹקְרא  ן ְיַדב  נָּ ְבַעמּוד עָּ

יֶהם מוֹ , ֲאל  ַתן לֵָּֽ יו ְוֹחק נֵָּֽ ֹדתָּ ְמרּו ע  ינּו. שָּ ם, ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ ה ֲעִניתָּ א , ַאתָּ ל ֹנש  א 
ֶהם יתָּ לָּ ִיֵֽ ם, הָּ ם ַעל ֲעִלילֹותָּ ינּו. ְוֹנק  ַהר ְוִהְשַתֲחוּו לְ , רֹוְממּו ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ

ְדשוֹ  ינּו, קָּ דֹוש ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ  . ִכי קָּ
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ִוד ִלים, ִמְזמֹור ְלדָּ י א  בּו ַלייָּ ְבנ  ֹעז, הָּ בֹוד וָּ בּו ַלייָּ כָּ בּו ַלייָּ ְכבֹוד . הָּ הָּ
ֶדש, ְשמוֹ  ִים. ִהְשַתֲחוּו ַלייָּ ְבַהְדַרת ֹקֵֽ בֹוד ִהְרִעים, קֹול ְייָּ ַעל ַהמֵָּֽ ל ַהכָּ , א 

ִים ַרבִ  חַ . יםְייָּ ַעל ַמֵֽ ר, קֹול ְייָּ ַבֹכֵֽ דָּ ִזים. קֹול ְייָּ ֶבהָּ ר ֲארָּ , קֹול ְייָּ ֹשב 
נֹון י ַהְלבָּ ר ְייָּ ֶאת ַאְרז  ֶגל. ַוְיַשב  ם ְכמֹו ע ֵֽ נֹון ְוִשְריֹון ְכמֹו ֶבן , ַוַיְרִקיד  ְלבָּ

ִמים ש. ְרא  ב ַלֲהבֹות א  ר. קֹול ְייָּ ֹחצ  ִחיל ִמְדבָּ ִחיל ְייָּ , קֹול ְייָּ יָּ ִמְדַבר  יָּ
ש ד  רֹות. קָּ ל ַאיָּלֹות ַוֶיֱחֹשף ְיעָּ בֹוד, קֹול ְייָּ ְיחֹול  ר כָּ לֹו ֻכלֹו ֹאמ  יכָּ ְייָּ . ּוְבה 

ב ם, ַלַמבּול יָּשָּ ֶלְך ְלעֹולָּ ֶשב ְייָּ ֶמֵֽ ן. ַוי ֵֽ ְך ֶאת ַעמֹו , ְייָּ ֹעז ְלַעמֹו ִית  ר  ְייָּ ְיבָּ
לֹום  .ַבשָּ

Mizmor le-David, havou l-Adonaï bené élim, havou l-Adonaï kavod va-ôz. Havou l-

Adonaï kevod chemo, hichtahavou l-Adonaï be-hadrat kodèch. Kol Adonaï âl ha-

maïm, èl ha-kavod hirîm, Adonaï âl maïm rabim. Kol Adonaï ba-koah, kol Adonaï bè-

hadar. Kol Adonaï chovèr arazim, va-yechabèr Adonaï èt arzé ha-levanon. Va-

yarkidèm kemo êg’el, levanon ve-sirion kemo vèn reémim. Kol Adonaï hotsèv lehavot 

èch, kol Adonaï yahil midbar, yahil Adonaï midbar kadèch. Kol Adonaï yeholèl ayalot 

va-yèhèssof yeârot, ou-ve-hékhalo koulo omèr kavod. Adonaï la-maboul yachav, va-

yéchèv Adonaï mèlèkh le-ôlam. Adonaï ôz le-âmo yitèn, Adonaï yevarèkh èt âmo va-

chalom.  
 

 
 

Ana Bakoah 
נָּא ַח ְגֻדַלת יְ , אָּ ה, ִמיְנָךְבֹכֵֽ   .ַתִתיר ְצרּורָּ

ל ִרַנת ַעְמָך נּו, ַקב  נּו, ַשְגב ֵֽ א, ַטֲהר ֵֽ   .נֹורָּ

א ִגבֹור י ִיחּוְדָך, נָּ ם, דֹוְרש  ְמר  ַבת שָּ   .ְכבָּ
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ְרכ ם ם, בָּ ם, ַטֲהר  ם, ַרֲחמ  ְמל  ִמיד גָּ ְתָך תָּ   .ִצְדקָּ

דֹוש ָך, ֹוב טּוְבָךְבר, ֲחִסין קָּ ֶתֵֽ ל ֲעדָּ   .ַנה 

ִחיד ג ֶאה ָך, ְלַעְמָך ְפנ ה, יָּ ֶתֵֽ י ְקֻדשָּ   . זֹוְכר 

ל נּו ַקב  ת ֵֽ נּו, ַשְועָּ ת ֵֽ ַע ַתֲעֻלמֹות, ּוְשַמע ַצֲעקָּ   .יֹוד ֵֽ

ֶעד ם וָּ ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ רּוְך ש   .בָּ
 

Lekha Dodi 
ה דֹוִדי ִלְקַראת ה ְלכָּ ה, ַכלָּ ת ְנַקְבלָּ י ַשבָּ  .ְפנ 

ד כֹור ְבִדבּור ֶאחָּ מֹור ְוזָּ ד, שָּ ל ַהְמיֻחָּ נּו א  ד, ִהְשִמיעֵָּֽ ד ּוְשמֹו ֶאחָּ , ְייָּ ֶאחָּ
ה ֶרת ְוִלְתִהלָּ ם ּוְלִתְפֶאֵֽ  לכה. ְלש 

ה ת ְלכּו ְונ ְלכָּ ה, ִלְקַראת ַשבָּ כָּ ֶדם ְנסּוכָּ , ִכי ִהיא ְמקֹור ַהְברָּ ֹראש ִמֶקֵֽ , המ 
ה ה ְתִחלָּ בָּ  לכה. סֹוף ַמֲעֶשה ְבַמֲחשָּ

ה ֶלְך ִעיר ְמלּוכָּ ה, ִמְקַדש ֶמֵֽ כָּ ּוִמי ְצִאי ִמתֹוְך ַהֲהפ  ֶמק , קֵֽ ֶבת ְבע ֵֽ ְך ֶשֵֽ ַרב לָּ
א כָּ ה, ַהבָּ ִיְך ֶחְמלָּ ַלֵֽ  לכה. ְוהּוא ַיֲחמֹול עָּ

ּוִמי ר קֵֽ פָּ עָּ ְך ַעמִ , ִהְתַנֲעִרי מ  י ִתְפַאְרת  ית , יִלְבִשי ִבְגד  ַעל ַיד ֶבן ִיַשי ב 
ּה, ַהַלְחִמי ה ֶאל ַנְפִשי ְגָאלָּ ְרבָּ     לכה. קָּ

ֹוִרי, ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי ּוִמי אֵֽ ְך קֵֽ א אֹור  ִרי, ִכי בָּ ּוִרי ִשיר ַדב ֵֽ ּוִרי עֵֽ , עֵֽ
ה ִיְך ִנְגלָּ ַלֵֽ  לכה. ְכבֹוד ְייָּ עָּ

ְלִמי ֹוִשי ְוֹלא ִתכָּ בֵֽ ְך ֶיֱחסּו ֲעִני י ַעִמי, ֲחִחי ּוַמה ֶתֱהִמיַמה ִתְשתוֹ , ֹלא ת  , בָּ
ּה ה ִעיר ַעל ִתלָּ  לכה. ְוִנְבְנתָּ

ִיְך ה ֹשאסֵָּֽ יּו ִלְמִשסָּ ִיְך, ְוהָּ ל ְמַבְלעֵָּֽ ֲחקּו כָּ ִיְך, ְורָּ ִיְך ֱאֹלהֵָּֽ ַלֵֽ ִכְמשֹוש , יִָּשיש עָּ
ה ן ַעל ַכלָּ תָּ  לכה. חָּ

ֹוִצי ִמין ּוְשֹמאל ִתְפרֵֽ יִצי ְוֶאת, יָּ ה , ַעל ַיד ִאיש ֶבן ַפְרִצי, ְייָּ ַתֲעִרֵֽ ְוִנְשְמחָּ
ה ילָּ ִגֵֽ  לכה. ְונָּ

ּה ֶרת ַבְעלָּ לֹום ֲעֶטֵֽ ֹוִאי ְבשָּ ה, בֵֽ ֳהלָּ ה ּוְבצָּ תֹוְך ֱאמּונ י ַעם , ַגם ְבִשְמחָּ
ה ה, ְסגֻלָּ ֹוִאי ַכלָּ ה, בֵֽ ֹוִאי ַכלָּ  לכה. בֵֽ
       

Lekha dodi likra't kala,  pené Chabbat nekabela.  

 

Chamor ve-zakhor be-dibour èhad,  hichmiânou èl ha-meyouhad,  

Adonaï éhad ou-chemo éhad,  le-chèm ou-le-tif'èrèt ve-li-tehila.  

Likr’at Chabbat lekhou ve-nélkha,  ki hi mekor ha-berakha,  

mé-roch mi-kèdèm nessoukha, sof maâssé be-mahachava tehila.  

 Mikdach mèlèkh îr meloukha, koumi tséi mi-tokh ha-hafékha,  

rav lakh chévèt be-êmek ha-bakha,  ve-hou yahamol alaïkh hèmla.  

 Hit’naâri mé-âfar koumi,  livchi bigdé tifart'èkh âmi,  

âl yad ben Yichaï béit ha-lahmi,  korva èl nafchi g’eala.  

 Hit’ôreri hit-ôreri,  ki va orèkh koumi ori,  
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ouri ouri, chir daberi,  kevod Adonaï âlaïkh nig’la.  

Lo tèvochi ve-lo tikalmi, ma tichtohahi ou-ma téhémi,  

bakh yèhèssou âniyé âmi,  ve-nivneta îr âl tila.  
 
Psaume 92 

ת ר ְלִשְמָך ֶעְליֹון, טֹוב ְלֹהדֹות ַלייָּ . ִמְזמֹור ִשיר ְליֹום ַהַשבָּ ְלַהִגיד . ּוְלַזמ 
ָך ֶקר ַחְסֶדֵֽ ילֹות, ַבֹבֵֽ ְתָך ַבל  ֶבל. ֶוֱאמּונָּ י נֵָּֽ שֹור ַוֲעל  י עָּ י ִהגָּ , ֲעל  . יֹון ְבִכנֹורֲעל 

ָך ֳעֶלֵֽ ִני ְייָּ ְבפָּ ן, ִכי ִשַמְחַתֵֽ יָך ֲאַרנ  ֶדֵֽ י יָּ יָך ְייָּ . ְבַמֲעש  ְדלּו ַמֲעֶשֵֽ ְמֹאד , ַמה גָּ
יָך ְמקּו ַמְחְשֹבֶתֵֽ ע. עָּ ַער ֹלא י דָּ ִבין ֶאת ֹזאת, ִאיש ַבֵֽ ַח . ּוְכִסיל ֹלא יָּ ִבְפֹרֵֽ

ֶשב ִעים ְכמֹו ע ֵֽ יצּו כָּ , ְרשָּ ִצֵֽ ֶוןַויָּ י אֵָּֽ ֲעל  י ַעד, ל ֹפֵֽ ם ֲעד  ְמדָּ ה . ְלִהשָּ ְוַאתָּ
ם ְייָּ  רֹום ְלֹעלָּ יָך. מָּ דּו, ְייָּ , ִכי ִהנ ה ֹאְיֶבֵֽ יָך ֹיאב ֵֽ ל , ִכי ִהנ ה ֹאְיֶבֵֽ ְרדּו כָּ ִיְתפָּ

ֶון י אֵָּֽ ֲעל  ים ַקְרִני. ֹפֵֽ ֶרם ִכְרא  ן, ַותֵָּֽ ֶמן ַרֲענָּ יִני בְ . ַבֹּלִתי ְבֶשֵֽ ט ע  יַוַתב  , שּורָּ
י ה ָאְזנָּ ְענָּ ִעים ִתְשַמֵֽ ַלי ְמר  ִמים עָּ ח. ַבקָּ ר ִיְפרָּ מָּ נֹון , ַצִדיק ַכתָּ ֶרז ַבְלבָּ ְכֶאֵֽ

ית ְייָּ . ִיְשֶגה יחּו, ְשתּוִלים ְבב  ינּו ַיְפִרֵֽ ה. ְבַחְצרֹות ֱאֹלה ֵֽ יבָּ , עֹוד ְינּובּון ְבש 
ִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּו ר ְייָּ ְלַהִגיד כִ . ְדש  ה בוֹ , י יָּשָּ תָּ  .  צּוִרי ְוֹלא ַעְולֵָּֽ
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ש ב  ְך ג אּות לָּ לָּ ר, ְייָּ מָּ ש ְייָּ ֹעז ִהְתַאזָּ ב  ל ַבל ִתמֹוט, לָּ ב  כֹון . ַאף ִתכֹון ת  נָּ
ָאז ה, ִכְסֲאָך מ  תָּ ם אֵָּֽ עֹולָּ רֹות ְייָּ . מ  ְשאּו ְנהָּ ם, נָּ רֹות קֹולָּ ְשאּו ְנהָּ ִיְשאּו , נָּ
ְכיָּ  רֹות דָּ י יָּם. םְנהָּ ִים ַרִבים ַאִדיִרים ִמְשְבר  רֹום ְייָּ , ִמֹקלֹות ַמֵֽ . ַאִדיר ַבמָּ

ֶדש ה ֹקֵֽ ֲאוָּ יְתָך נֵָּֽ יָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלב  ֹדֶתֵֽ ִמים, ע  ֶרְך יָּ  .ְייָּ ְלֹאֵֽ
 

 ערבית לשבת ויום טוב

 

Chemâ Israël et ses bénédictions 
 

Première bénédiction (Création) : 

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ם, בָּ עֹולָּ ֶלְך הָּ ינּו ֶמֵֽ ִבים, ֶאֹלה ֵֽ רֹו ַמֲעִריב ֲערָּ  ,ֲאֶשר ִבְדבָּ
ִרים ַח ְשעָּ ה פֹות ֵֽ ְכמָּ ה ְמַשֶנה ִעִתים, ְבחָּ ּוַמֲחִליף ֶאת , ּוִבְתבּונָּ

יַע ִכְרצֹונוֹ , יםַהְזַמנִ  ִקֵֽ רָּ יֶהם בָּ ִבים ְבִמְשְמרֹות  ר ֶאת ַהכֹוכָּ . ּוְמַסד 
ה ְילָּ לֵָּֽ א יֹום וָּ ֶשְך, בֹור  ל אֹור ִמְפנ י ֹחֵֽ ֶשְך ִמְפנ י אֹור, גֹול  . ְוֹחֵֽ

ה ְילָּ ִביא לֵָּֽ ה, ּוַמֲעִביר יֹום ּומ ֵֽ ְילָּ ין לֵָּֽ ין יֹום ּוב  אֹות , ּוַמְבִדיל ב  ְייָּ ְצבָּ
ל ַחי ְוַקיָּם. ְשמוֹ  ֶעד, א  ם וָּ ינּו ְלעֹולָּ ל ֵֽ ִמיד ִיְמלֹוְך עָּ ה . תָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ִבים, ְייָּ   . ַהַמֲעִריב ֲערָּ

Seconde bénédiction (révélation) : 
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ְבתָּ  ל ַעְמָך ָאהֵָּֽ א  ית ִיְשרָּ ם ב  ה ּוִמְצֹות, ַאֲהַבת עֹולָּ ֻחִקים , תֹורָּ
ְדתָּ  נּו ִלַמֵֽ ִטים אֹותֵָּֽ ינּו .ּוִמְשפָּ ן ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ נּו בְ , ַעל כ  נּו ּוְבקּומ ֵֽ ְכב ֵֽ שָּ

יָך יַח ְבֻחֶקֵֽ ִשֵֽ ֶעד, נָּ ם וָּ יָך ְלעֹולָּ ָך ּוְבִמְצֹוֶתֵֽ ֶתֵֽ י תֹורָּ ִכי . ְוִנְשַמח ְבִדְבר 
ינּו מ ֵֽ ֶרְך יָּ ינּו ְוֹאֵֽ ם ַחי ֵֽ ה, ה  ְילָּ לֵָּֽ ם וָּ ֶהם ֶנְהֶגה יֹומָּ ְתָך ַאל , ּובָּ ְוַאֲהבָּ
ִמים נּו ְלעֹולָּ ִסיר ִמֶמֵֽ רּוְך ַאתָּ . תָּ ל, ה ְייָּ בָּ א  ב ַעמֹו ִיְשרָּ        . אֹוה 

         
Si on est seul on ajoute : ל  ֶלְך א  ן ֶמֵֽ ֶנֱאמָּ  

ל  ְשַמע א  ינּו  ְייָּ , ִיְשרָּ ד  ְייָּ , ֱאֹלה ֵֽ .ֶאחָּ  

רּוְך ם בָּ ֶעד ְלעֹולָּם ַמְלכּותוֹ  ְכבֹוד ש  .וָּ  

1er paragraphe : amour pour Dieu et pour la Tora 

ת ְוָאַהְבתָּ  יָך  ְייָּ  א  ל, ֱאֹלֶהֵֽ ְבָך  ְבכָּ ל, ְלבָּ ל, ַנְפְשָך ּוְבכָּ ָך ּוְבכָּ יּו. ְמֹאֶדֵֽ  ְוהָּ
ִרים ֶלה ַהְדבָּ א ֵֽ ָך  ַעל, ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנִכי  ֲאֶשר, הָּ ֶבֵֽ ם. ְלבָּ יָך ְוִשַנְנתָּ ֶנֵֽ , ְלבָּ
ם ְוִדַבְרתָּ  ָך ְבִשְבְתָך, בָּ יֶתֵֽ ֶרְך ּוְבֶלְכְתָך, ְבב  ָך, ְכְבָךּוְבשָּ , ַבֶדֵֽ . ּוְבקּוֶמֵֽ

ם ָך ַעל  ְלאֹות ּוְקַשְרתָּ ֶדֵֽ יּו, יָּ ֹפת ְוהָּ ין ְלֹטטָּ יָך  ב  יֶנֵֽ ם. ע   ְמזֻזֹות ַעל ּוְכַתְבתָּ
ָך יֶתֵֽ יָך ב  ֶרֵֽ  .ּוִבְשעָּ

Chemâ Israël Adonaï élohéinou, Adonaï èhad. 

à voix basse : Baroukh chèm kevod malkhouto le-ôlam va-èd. 

Ve-ahavta èt Adonaï èlohékha, be-khol levav'kha ou-ve-khol nafchekha ou-ve-khol 

meodékha. Ve-hayou ha-devarim ha-élè, achèr anokhi metsavekha ha-yom âl 

levavèkha. Ve-chinantam le-vanèkha ve-dibarta bam, be-chivtekha be-véytèkha ou-v'-

lèkhtekha va-dèrèkh, ou-v'chokh'bekha ou-v'-koumèkha. Ou-k'chartam le-ot âl 

yadèkha, ve-hayou le-totafot bèin éinèkha. Ou-kh’tavtam âl mezouzot beitèkha ou-vi-

cheârèkha.  
 

2e paragraphe: responsabilité collective 

יָּה עַ  ִאם ְוהָּ ֹמֵֽ , ַהיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶשר, ִמְצֹוַתי ֶאל ִתְשְמעּו שָּ
ה יֶכם ְייָּ  ֶאת ְלַאֲהבָּ ְבדוֹ  ֱאֹלה  ל, ּוְלעָּ ל ְלַבְבֶכם ְבכָּ ַתִתי. ַנְפְשֶכם ּוְבכָּ  ְונָּ

ָך ְוָאַסְפתָּ , ּוַמְלקֹוש יֹוֶרה, ְבִעתוֹ  ַאְרְצֶכם ְמַטר ֶנֵֽ ָך ְוִתיֹרְשָך ְדגָּ ֶרֵֽ . ְוִיְצהָּ
ַתִתי ֶשב ְונָּ ְדָך ע ֵֽ ָך ְבשָּ ְעתָּ  ְוָאַכְלתָּ , ִלְבֶהְמֶתֵֽ בֵָּֽ ְמרּו. ְושָּ ֶכם ִהשָּ  ִיְפֶתה ֶפן לָּ
ִרים ֱאֹלִהים ַוֲעַבְדֶתם ְוַסְרֶתם, ְלַבְבֶכם ֶהם ְוִהְשַתֲחִויֶתם ֲאח  ה. לָּ רָּ  ַאף ְוחָּ

ֶכם ְייָּ  ַצר, בָּ ִים ֶאת ְועָּ ַמֵֽ ר ִיְהֶיה ְוֹלא ַהשָּ טָּ ה, מָּ מָּ ֲאדָּ ן ֹלא ְוהָּ  ֶאת ִתת 
ּה ה ַוֲאַבְדֶתם, ְיבּולָּ רָּ ַעל ְמה  ֶרץ מ  אֵָּֽ ה הָּ ן ְייָּ  ֲאֶשר ַהֹטבָּ ֶכם ֹנת   ְוַשְמֶתם. לָּ
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ַרי ֶאת ֶלה ְדבָּ ם ּוְקַשְרֶתם, ַנְפְשֶכם ְוַעל ְלַבְבֶכם ַעל א ֵֽ  ַעל ְלאֹות ֹאתָּ
יּו, ֶיְדֶכם ֹפת ְוהָּ ין ְלטֹוטָּ ינ יֶכם ב  ם ְוִלַמְדֶתם. ע  ר ְבנ יֶכם ֶאת ֹאתָּ ם ְלַדב  , בָּ

ָך ְבִשְבְתָך יֶתֵֽ ֶרְך ּוְבֶלְכְתָך, ְבב  ְכְבָך, ַבֶדֵֽ ָך, ּוְבשָּ ם. ּוְבקּוֶמֵֽ  ְמזּוזֹות ַעל ּוְכַתְבתָּ
ָך יֶתֵֽ יָך ב  ֶרֵֽ ַען. ּוִבְשעָּ יֶכם ִיְרבּו ְלַמֵֽ י ְימ  ה ַעל ְבנ יֶכם ִוימ  מָּ ֲאדָּ  ִנְשַבע ֲאֶשר הָּ

יֶכם ְייָּ  ת ַלֲאֹבת  ת  ֶהם לָּ י, לָּ ִים ִכימ  ַמֵֽ ֶרץ ַעל ַהשָּ אֵָּֽ  .הָּ

3e paragraphe : la sainteté par la discipline des mitsvot 

אֶמר ר. ל אֹמר ֹמֶשה ֶאל ְייָּ  ַוֹיֵֽ י ֶאל ַדב  ל ְבנ  א  ֶהם ְוָאַמְרתָּ  ִיְשרָּ שּו, ֲאל   ְועָּ
ֶהם י ַעל ִציִצת לָּ יֶהם ַכְנפ  ם ִבְגד  ְתנּו, ְלֹדֹרתָּ נָּף ִציִצת ַעל ְונָּ  ְפִתיל ַהכָּ

ֶלת יָּה. ְתכ ֵֽ ֶכם ְוהָּ ל ֶאת ּוְזַכְרֶתם ֹאתוֹ  ּוְרִאיֶתם, ְלִציִצת לָּ , ְייָּ  ִמְצֹות כָּ
ם ַוֲעִשיֶתם ּורּו ְוֹלא, ֹאתָּ תֵֽ י תָּ י ְלַבְבֶכם ַאֲחר  ינ יֶכם ְוַאֲחר   ַאֶתם ֲאֶשר, ע 

יֶהם ֹזִנים ַען. ַאֲחר  ל ֶאת ַוֲעִשיֶתם ִתְזְכרּו ְלַמֵֽ י כָּ  ְקֹדִשים ִוְהִייֶתם, ִמְצֹותָּ
יֶכם יֶכם ְייָּ  ֲאִני .ל אֹלה  אִתי ֲאֶשר, ֱאֹלה  ֶרץ ֶאְתֶכם הֹוצ ֵֽ ֶאֵֽ ִים מ  , ִמְצַרֵֽ

ֶכם ִלְהיֹות יֶכם ְייָּ  ֲאִני, ל אֹלִהים לָּ  . ֱאֹלה 

Bénédiction succédant à la lecture du Shéma Israël : L’accent est mis sur l’éternité de la vérité et du 
lien entre Israël et Dieu et parle de l’espoir d’une rédemption future. 

 

ל ֹזאת ינּו, ֱאֶמת ֶוֱאמּונָּה כָּ ל ֵֽ תוֹ , ְוַקיָּם עָּ ין זּולָּ ינּו ְוא  , ִכי הּוא ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ
ל ַעמוֹ  א  ְחנּו ִיְשרָּ ִכי .ַוֲאַנֵֽ נּו ִמַיד ְמלָּ ל , םַהפֹוד ֵֽ נּו ִמַכף כָּ נּו ַהגֹוֲאל ֵֽ ַמְלכ ֵֽ

ִריִצים ינּו. ֶהעָּ ר ֵֽ נּו ִמצָּ ע לֵָּֽ ל ַהִנְפרָּ א  נּו, הָּ י ַנְפש ֵֽ ל ֹאְיב  , ְוַהְמַשל ם ְגמּול ְלכָּ
ֶקר ין ח ֵֽ ֹעֶשה ְגדֹולֹות ַעד א  ר, הָּ ין ִמְספָּ אֹות ַעד א  נּו . ְוִנְפלָּ ם ַנְפש ֵֽ ַהשָּ

ַתן לַ , ַבַחִיים נּוְוֹלא נָּ ינּו. מֹוט ַרְגל ֵֽ מֹות אֹוְיב ֵֽ נּו ַעל בָּ ֶרם , ַהַמְדִריכ ֵֽ ַויֵָּֽ
ינּו ל שֹוְנא ֵֽ נּו ַעל כָּ ה ְבַפְרֹעה. ַקְרנ ֵֽ מָּ נּו ִנִסים ּוְנקָּ ֶשה לֵָּֽ ֹעֵֽ אֹותֹות , הָּ

ם ִים. ּומֹוְפִתים ְבַאְדַמת ְבנ י חָּ י ִמְצרֵָּֽ ל ְבכֹור  תֹו כָּ א , ַהַמֶכה ְבֶעְברָּ ַויֹוצ 
ם רּות עֹולָּ ם ְלח  ל ִמתֹוכָּ א  י ַים סּוף. ֶאת ַעמֹו ִיְשרָּ ין ִגְזר  יו ב  נָּ , ַהַמֲעִביר בָּ

יֶהם ִבְתהֹומֹות ִטַבע יֶהם ְוֶאת שֹוְנא  תוֹ . ֶאת רֹוְדפ  יו ְגבּורָּ נָּ אּו בָּ , ְורָּ
יֶהם. ִשְבחּו ְוהֹודּו ִלְשמוֹ  צֹון ִקְבלּו ֲעל  ל ֹמֶשה ּו, ּוַמְלכּותֹו ְברָּ א  י ִיְשרָּ ְבנ 

ה ה ַרבָּ ה ְבִשְמחָּ נּו ִשירָּ ם, ְלָך עָּ  :ְוָאְמרּו ֻכלָּ
  

ִלם ְייָּ  א  ה בָּ כָּ ֹמֵֽ ֶדש, ִמי כָּ ר ַבֹקֵֽ ה ֶנְאדָּ כָּ ֹמֵֽ א ְתִהֹּלת, ִמי כָּ ֶלא, נֹורָּ ה ֶפֵֽ ש  . ֹעֵֽ
יָך ֶנֵֽ אּו בָּ ַע יָּם ִלְפנ י ֹמֶשה, ַמְלכּוְתָך רָּ נּו ְוָאְמרּו, בֹוק ֵֽ ִלי עָּ ְייָּ ִיְמלֹוְך : ֶזה א 

ֶעד ם וָּ ה ְייָּ ֶאת ַיֲעֹקב: ְוֶנֱאַמר. ְלעֹולָּ דָּ נּו, ִכי פָּ ק ִמֶמֵֽ זָּ רּוְך . ּוְגָאלֹו ִמַיד חָּ בָּ
ה ְייָּ  ל, ַאתָּ א   .גַָּאל ִיְשרָּ
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לֹום ינּו ְלשָּ נּו ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ נּו ְלַחִיים, ַהְשִכיב ֵֽ נּו ַמְלכ ֵֽ ינּו , ְוַהֲעִמיד ֵֽ ל ֵֽ ּוְפרֹוש עָּ
ָךסֻ  יָך ,ַכת ְשלֹוֶמֵֽ ֶנֵֽ ה ִמְלפָּ ה טֹובָּ צָּ נּו ְבע  ָך, ְוַתְקנ ֵֽ ַען ְשֶמֵֽ נּו ְלַמֵֽ ן . ְוהֹוִשיע ֵֽ ג  ְוהָּ

נּו ינּו אֹוי ב, ַבֲעד ֵֽ ל ֵֽ עָּ ר מ  ס  ֶבר, ְוהָּ ֶרב, ֶדֵֽ ב, ְוֶחֵֽ עָּ גֹון, ְורָּ ן , ְויָּ טָּ ר שָּ ס  ְוהָּ
ינּו ַאֲחר ֵֽ ינּו ּומ  נ ֵֽ יָך ַתסְ , ִמְלפָּ ֶפֵֽ ל ְכנָּ נּוּוְבצ  נּו , ִתיר ֵֽ נּו ּוַמִציל ֵֽ ל שֹוְמר ֵֽ ִכי א 

ה תָּ ה, אֵָּֽ תָּ ֶלְך ַחנּון ְוַרחּום אֵָּֽ ל ֶמֵֽ נּו, ִכי א  נּו ּובֹוא ֵֽ את ֵֽ ְלַחִיים , ּוְשמֹור צ 
לֹום ם, ּוְלשָּ ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ ָך. מ  ינּו ֻסַכת ְשלֹוֶמֵֽ ל ֵֽ ה ְייָּ . ּוְפרֹוש עָּ רּוְך ַאתָּ , בָּ

ש סֻ  ִיםַהפֹור  לֵָּֽ ל ְוַעל ְירּושָּ א  ל ַעמֹו ִיְשרָּ ינּו ְוַעל כָּ ל ֵֽ לֹום עָּ  .ַכת שָּ
 

shabbat: ת ל ֶאת ַהַשבָּ א  ְמרּו ְבנ י ִיְשרָּ ם , ְושָּ ת ְלֹדֹרתָּ ַלֲעשֹות ֶאת ַהַשבָּ
ם ם. ְבִרית עֹולָּ ל אֹות ִהיא ְלעֹולָּ א  ין ְבנ י ִיְשרָּ יִני ּוב  ֶשת יִָּמים , ב  ִכי ש ֵֽ

ה שָּ ֶרץ עָּ אֵָּֽ ִים ְוֶאת הָּ ַמֵֽ ַבת ַוִינַָּפש, ְייָּ ֶאת ַהשָּ  .ּוַביֹום ַהְשִביִעי שָּ
 

Ve-chamrou vené Israël èt ha-chabbat laâssot èt ha-chabbat le-dorotam brit ôlam. 

Béini ou-véin bené Israël ot hi le-ôlam, ki chèchèt yamim âssa Adonaï èt ha-chamaïm 

ve-èt ha-arèts, ou-va-yom ha cheviï, chavat va-yinafach. 
 

 

AMIDA DU VENDREDI SOIR 

(Hol ha-moêd inclus, Yom Tov exclu) 

 

ח ּוִפי ַיִגיד ְתהִ  ַתי ִתְפתָּ י ְשפָּ ָךֲאֹדנָּ ֶתֵֽ  .לָּ
 

ינּו י ֲאבֹות ֵֽ אֹלה  ינּו ו  ה ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ רּוְך ַאתָּ ם, בָּ הָּ י ַאְברָּ ק, ֱאֹלה  י ִיְצחָּ , ֱאֹלה 
י ַיֲעֹקב אֹלה  א ,ו  דֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹורָּ ל ַהגָּ א  ל ֶעְליֹון, הָּ ִדים , א  ל ֲחסָּ גֹומ 

י ָאבֹות, ְוֹקנ ה ַהֹכל, טֹוִבים ר ַחְסד  ִביא גֹוא  , ְוזֹוכ  יֶהםּומ  י ְבנ  ַען , ל ִלְבנ  ְלַמֵֽ
ה ן .ְשמֹו ְבַאֲהבָּ ג  יַע ּומָּ ֶלְך עֹוז ר ּומֹוִשֵֽ ה ְייָּ . ֶמֵֽ רּוְך ַאתָּ ם, בָּ הָּ ג ן ַאְברָּ  .מָּ

 

ה גִ  יַאתָּ ם ֲאֹדנָּ ה, בֹור ְלעֹולָּ תָּ ִתים ַאֵֽ יעַ , ְמַחי ה מ   :בחורף) .ַרב ְלהֹוִשֵֽ
ֶשם ּוַח ּומֹוִריד ַהֶגֵֽ רֵֽ ֶסד (.ַמִשיב הָּ ל ַחִיים ְבֶחֵֽ ִתים , ְמַכְלכ  ְמַחי ה מ 

ְך נֹוְפִלים, ְבַרֲחִמים ַרִבים א חֹוִלים, סֹומ  ּוְמַקי ם , ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ְורֹופ 
ראֱ  פָּ י עָּ נ  תֹו ִליש  ְך, מּונָּ ֹוֶמה לָּ ַעל ְגבּורֹות ּוִמי דֵֽ ֹוָך ַבֵֽ מֵֽ ִמית , ִמי כָּ ֶלְך מ  ֶמֵֽ

ה יַח ְישּועָּ ִתים. ּוְמַחֶיה ּוַמְצִמֵֽ ה ְלַהֲחיֹות מ  ן ַאתָּ רּוְך אַ . ְוֶנֱאמָּ ה ְייָּ בָּ , תָּ
ִתים  .ְמַחי ה ַהמ 

 

דֹוש דֹוש ְוִשְמָך קָּ ה קָּ ה, ַאתָּ לָּ ּוָך ֶסֵֽ ל יֹום ְיַהְללֵֽ ה . ּוְקדֹוִשים ְבכָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
דֹוש, ְייָּ  ל ַהקָּ א   .הָּ
 



9 Siddour Kabalat Shabbat (sans les rajouts publics) 

 

ָך ְשתָּ ֶאת יֹום ַהְשִביִעי ִלְשֶמֵֽ ה ִקַדֵֽ ֶרץַתְכִלית ַמֲעש  , ַאתָּ אֵָּֽ ִים וָּ ַמֵֽ , ה שָּ
ל ַהיִָּמים ַרְכתֹו ִמכָּ ל ַהְזַמִנים, ּוב  ָך, ְוִקַדְשתֹו ִמכָּ ֶתֵֽ תּוב ְבתֹורָּ ן כָּ  :ְוכ 

 

ָאם ל ְצבָּ ֶרץ ְוכָּ אֵָּֽ ִים ְוהָּ ַמֵֽ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַביֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו . ַוְיֻכלּו ַהשָּ
ה שָּ ה, ם ַהְשִביִעיַוִיְשֹבת ַביוֹ , ֲאֶשר עָּ שָּ ל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר עָּ ֶרְך . ִמכָּ ַוְיבֵָּֽ

ש ֹאתוֹ  ל ְמַלאְכתוֹ , ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקד  ַבת ִמכָּ ֲאֶשר , ִכי בֹו שָּ
א ֱאֹלִהים ַלֲעשֹות רָּ  .בָּ

 

ינּו י ֲאבֹותֵֽ  אֹלה  ינּו ו  נּו, ֱאֹלה ֵֽ ת ֵֽ ה ִבְמנּוחָּ נּו בְ , ְרצ  יָךַקְדש ֵֽ נּו , ִמְצֹוֶתֵֽ ן ֶחְלק ֵֽ ְות 
ָך ֶתֵֽ ָך, ְבתֹורָּ נּו ִמטּוֶבֵֽ ָך, ַשְבע ֵֽ ֶתֵֽ נּו ִבישּועָּ ְבְדָך , ְוַשְמח ֵֽ נּו ְלעָּ ר ִלב ֵֽ ְוַטה 
ָך, ֶבֱאֶמת ְדֶשֵֽ צֹון ַשַבת קָּ ה ּוְברָּ ינּו ְבַאֲהבָּ נּו ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ ּה , ְוַהְנִחיל ֵֽ ּוחּו בָּ נֵֽ ְויָּ

ל ְמַקְדש   א  ָךִיְשרָּ ה ְייָּ . י ְשֶמֵֽ רּוְך ַאתָּ ת, בָּ ש ַהַשבָּ  .ְמַקד 
  

ה ינּו, ְרצ  ם, ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ תָּ ל ּוִבְתִפלָּ א  ה , ְבַעְמָך ִיְשרָּ ֲעבֹודָּ ב ֶאת הָּ ש  ְוהָּ
ָך יֶתֵֽ ל, ִלְדִביר ב  א  י ִיְשרָּ צֹון, ְוִאש  ל ְברָּ ה ְתַקב  ם ְבַאֲהבָּ תָּ , ּוְתִפלָּ

ִמיד  צֹון תָּ ָךּוְתִהי ְלרָּ ל ַעֶמֵֽ א   .ֲעבֹוַדת ִיְשרָּ
 
)otccou Sou hssaèd (Pêmo-ol haHodèch (renouveau du mois) et HRoch  À 

 
ינּו י ֲאבֹות ֵֽ אֹלה  ינּו ו  ֹבא, ֱאֹלה ֵֽ יעַ , ַיֲעֶלה ְויָּ ֶאה, ְוַיִגֵֽ ֶצה, ְוי רָּ ַמע, ְוי רָּ ד, ְוִישָּ ק  נּו , ְוִיפָּ ר ִזְכרֹונ ֵֽ כ  ְוִיזָּ

נּו ינּו ,ּוִפְקדֹונ ֵֽ ָך, ְוִזְכרֹון ֲאבֹות ֵֽ ִוד ַעְבֶדֵֽ יַח ֶבן דָּ ִשֵֽ ָך, ְוִזְכרֹון מָּ ְדֶשֵֽ ִים ִעיר קָּ ַלֵֽ ְוִזְכרֹון , ְוִזְכרֹון ְירּושָּ
יָך ֶנֵֽ ל ְלפָּ א  ית ִיְשרָּ ל ַעְמָך ב  ה, כָּ יטָּ ה, ִלְפל  ֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלטֹובָּ ן ּוְלֶחֵֽ לֹום, ְלח   ְביֹום, ְלַחִיים ּוְלשָּ

ֶדש ַהֶזה  :ש ֹחֶדשְלֹרא  .ֹראש ַהֹחֵֽ

 .ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה       :ְלֶפַסח

 .ַחג ַהֻסכֹות ַהֶזה        :ְלֻסכֹות
 

נּו ְכר ֵֽ ינּו, זָּ ה, ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ ה, בֹו ְלטֹובָּ כָּ נּו בֹו ִלְברָּ ְקד ֵֽ נּו בֹו ְלַחִיים, ּופָּ ה . ְוהֹוִשיע ֵֽ ּוִבְדַבר ְישּועָּ
נּו חּוס, ְוַרֲחִמים נ ֵֽ נּו, ְוחָּ ינּו ְוהֹוִשיע ֵֽ ל ֵֽ ם עָּ ינּו, ְוַרח  ינ ֵֽ יָך ע  ֶלֵֽ ה, ִכי א  תָּ ֶלְך ַחנּון ְוַרחּום אֵָּֽ ל ֶמֵֽ  .ִכי א 

 

ינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים ינ ֵֽ ינָּה ע  ה ְייָּ . ְוֶתֱחֶזֵֽ רּוְך ַאתָּ ַהַמֲחִזיר ְשִכינָּתֹו , בָּ
 .ְלִציֹון

 

ְחנּו ְך מֹוִדים ֲאַנֵֽ ה הּוא, לָּ ַאתָּ ינּו, שָּ י ֲאבֹות ֵֽ אֹלה  ינּו ו  ֶעד, ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ ם וָּ , ְלעֹולָּ
ינּו נּו, צּור ַחי ֵֽ ן ִיְשע ֵֽ ג  דֹור, מָּ ה הּוא ְלדֹור וָּ ָך, ַאתָּ ֶתֵֽ ר ְתִהלָּ ֹוֶדה ְלָך ּוְנַספ  , נֵֽ

ָך ֶדֵֽ ינּו ַהְמסּוִרים ְביָּ ינּו ַהְפקּודֹות, ַעל ַחי ֵֽ ְך ְוַעל ִנְשמֹות ֵֽ יָך , לָּ ְוַעל ִנֶסֵֽ
נּו ל יֹום ִעמֵָּֽ ת, ֶשְבכָּ ל ע  יָך ֶשְבכָּ יָך ְוטֹובֹוֶתֵֽ ֶקר , ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֵֽ ֹבֵֽ ֶרב וָּ ֶעֵֽ

ִים ֳהרֵָּֽ יָך, ַהטֹוב, ְוצָּ לּו ַרֲחֶמֵֽ ם, ִכי ֹלא כָּ יָך, ְוַהְמַרח  ֶדֵֽ מּו ֲחסָּ , ִכי ֹלא ַתֵֽ
ְך ינּו לָּ ם ִקִּוֵֽ עֹולָּ ם  .מ  ִמיד ְלעֹולָּ נּו תָּ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִשְמָך ַמְלכ ֵֽ ם ִיְתבָּ ְוַעל ֻכלָּ

ֶעד ה.וָּ לָּ ּוָך ֶסֵֽ נּו , ִויַהְללּו ֶאת ִשְמָך ֶבֱאֶמת, ְוֹכל ַהַחִיים יֹודֵֽ ת ֵֽ ל ְישּועָּ א  הָּ
נּו ת ֵֽ ה ְוֶעְזרָּ לָּ ה ְייָּ . ֶסֵֽ רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות, בָּ  . ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ
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ִשים ְלעֹולָּם ל ַעְמָך תָּ א  ב ַעל ִיְשרָּ לֹום רָּ ל , שָּ ֶלְך ָאדֹון ְלכָּ ה הּוא ֶמֵֽ ִכי ַאתָּ
לֹום ה . ַהשָּ עָּ ל שָּ ת ּוְבכָּ ל ע  ל ְבכָּ א  ְך ֶאת ַעְמָך ִיְשרָּ ר  יָך ְלבָּ יֶנֵֽ ְוטֹוב ְבע 
ָך ה ְייָּ  .ִבְשלֹוֶמֵֽ רּוְך ַאתָּ ל ַבשָּ , בָּ א  ְך ֶאת ַעמֹו ִיְשרָּ ר   .לֹוםַהְמבָּ

 

יָך) ֶנֵֽ י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ צֹון ִאְמר   .(ְייָּ צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ִיְהיּו ְלרָּ
 

ע, ֱאֹלַהי רָּ ה, ְנצֹור ְלשֹוִני מ  ר ִמְרמָּ ַתי ִמַדב  ְוַנְפִשי , ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשי ִתֹדם, ּוְשפָּ
ר ַלֹכל ִתְהֶיה פָּ ָך. ֶכעָּ ֶתֵֽ יָך ִתְרדֹוף ַנְפִשיּו, ְפַתח ִלִבי ְבתֹורָּ ל ַהחֹוְשִבים . ְבִמְצֹוֶתֵֽ ְוכָּ

ה עָּ ַלי רָּ ם, עָּ ל ַמֲחַשְבתָּ ם ְוַקְלק  תָּ ר ֲעצָּ פ  ה הָּ רָּ ָך. ְמה  ַען ְשֶמֵֽ ה ְלַמֵֽ ַען , ֲעש  ה ְלַמֵֽ ֲעש 
ָך ָך, ְיִמיֶנֵֽ ֶתֵֽ ַען ְקֻדשָּ ה ְלַמֵֽ ָך, ֲעש  ֶתֵֽ ַען תֹורָּ ה ְלַמֵֽ ְלצּון ְיִדיֶדֵֽ . ֲעש  ַען י חָּ ה , יָךְלַמֵֽ יעָּ הֹוִשֵֽ

ִני יָך. ְיִמיְנָך ַוֲענ ֵֽ ֶנֵֽ י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ צֹון ִאְמר  ֹעֶשה . ְייָּ צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ִיְהיּו ְלרָּ
לֹום  יושָּ ינּו, ִבְמרֹומָּ ל ֵֽ לֹום עָּ ל, הּוא ַיֲעֶשה שָּ א  ל ִיְשרָּ ן, ְוַעל כָּ  .ְוִאְמרּו ָאמ 

 
(Fin de la Amida) 

 
Vayekhoulou : 

 

ָאם ל ְצבָּ ֶרץ ְוכָּ אֵָּֽ ִים ְוהָּ ַמֵֽ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַביֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו . ַוְיֻכלּו ַהשָּ
ה שָּ ה, ַוִיְשֹבת ַביֹום ַהְשִביִעי, ֲאֶשר עָּ שָּ ל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר עָּ ֶרְך וַ . ִמכָּ ְיבֵָּֽ

ש ֹאתוֹ  ל ְמַלאְכתוֹ , ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקד  ַבת ִמכָּ ֲאֶשר , ִכי בֹו שָּ
א ֱאֹלִהים ַלֲעשֹות רָּ  .בָּ

 
Va-yekhoulou ha-chamaïm ve-ha-arèts ve-khol tseva'am. Va-yekhal èlohim ba-yom 
ha-cheviî melakhto achèr âssa. Va-yichbot ba-yom ha-cheviî mi-kol melakhto achèr 
âssa. Va-yevarèkh Èlohim èt yom ha-cheviî va-yekadèch oto ki vo chavat mi-kol 
melakhto achèr bara èlohim laâssot. 

 

 
 

Aleinou (hymne de conclusion) : 
 

ל ֵֽ  ַח ַלֲאדֹון ַהֹכלעָּ אִשית, ינּו ְלַשב ֵֽ ר ְבר  ה ְליֹוצ  ת ְגֻדלָּ ת  ֶשֹּלא , לָּ
צֹות ֲארָּ נּו ְכגֹוי י הָּ שֵָּֽ ה, עָּ מָּ ֲאדָּ נּו ְכִמְשְפחֹות הָּ מֵָּֽ ם , ְוֹלא שָּ ֶשֹלא שָּ

ֶהם נּו כָּ ם, ֶחְלק ֵֽ ל ֲהמֹונָּ נּו ְככָּ ל ֵֽ ְחנּו כֹוְרִעים ּוִמְשַתֲחִוים , ְוֹגרָּ ַוֲאַנֵֽ
ִכים, ּומֹוִדים י ַהְמלָּ ֶלְך ַמְלכ  י ֶמֵֽ רּוְך הּוא, ִלְפנ  דֹוש בָּ ֶשהּוא . ַהקָּ

ֶרץ ד אֵָּֽ ִים ְוֹיס  ַמֵֽ ַעל, נֹוֶטה שָּ ִים ִמַמֵֽ ַמֵֽ רֹו ַבשָּ ּוְשִכיַנת , ּומֹוַשב ְיקָּ
י ְמרֹוִמיםֻעז ְבה  ין עֹוד, ֹו ְבגָּ ינּו א  נּו. הּוא ֱאֹלה ֵֽ ֶפס , ֱאֶמת ַמְלכ ֵֽ ֶאֵֽ

תוֹ  תוֹ , זּולָּ תּוב ְבתֹורָּ ָך: ַככָּ ֶבֵֽ ֹבתָּ ֶאל ְלבָּ ַדְעתָּ ַהיֹום ַוֲהש  ִכי ְייָּ , ְויָּ
ַעל ים ִמַמֵֽ ַמֵֽ ֱאֹלִהים ַבשָּ ַחת, הּוא הָּ ֶרץ ִמתֵָּֽ אֵָּֽ ין עֹוד, ְוַעל הָּ  .א 
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ן ינּו ַעל כ  ָך, ְנַקֶּוה ְלָך ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ ֶרת ֻעֶזֵֽ ה ְבִתְפֶאֵֽ רָּ , ִלְראֹות ְמה 
ֶרץ אֵָּֽ תּון, ְלַהֲעִביר ִגלּוִלים ִמן הָּ ר  רֹות ִיכָּ ֱאִליִלים כָּ ן , ְוהָּ ְלַתק 

ם ְבַמְלכּות ַשַדי ָך, עֹולָּ ר ִיְקְראּו ִבְשֶמֵֽ שָּ י בָּ ל ְבנ  יָך , ְוכָּ ֶלֵֽ ְלַהְפנֹות א 
ל ִרְש  ֶרץכָּ י אֵָּֽ ל. ע  ב  י ת  ל יֹוְשב  ירּו ְוי ְדעּו כָּ ל , ַיִכֵֽ ִכי ְלָך ִתְכַרע כָּ

ֶרְך שֹון, ֶבֵֽ ל לָּ ַבע כָּ לּו. ִתשָּ ינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹפֵֽ יָך ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ ֶנֵֽ ְוִלְכבֹוד , ְלפָּ
נּו ר ִית ֵֽ ָך, ִשְמָך ְיקָּ ם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֵֽ יֶהם ְוִתְמֹלְך עֲ , ִויַקְבלּו ֻכלָּ ל 

ֶעד ם וָּ ה ְלעֹולָּ רָּ י ַעד ִתְמלֹוְך , ִכי ַהַמְלכּות ֶשְלָך ִהיא. ְמה  ֹוְלמ  ּוְלעֵֽ
בֹוד ָך, ְבכָּ ֶתֵֽ תּוב ְבתֹורָּ ֶעד, ַככָּ ם וָּ יָּה ְייָּ , ְוֶנֱאַמר. ְייָּ ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ ְוהָּ

ֶרץ אֵָּֽ ל הָּ ֶלְך ַעל כָּ ד, ְלֶמֵֽ דּוְשמֹו , ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְייָּ ֶאחָּ  .ֶאחָּ
 
 

Aléinou le-chabéah la-Adon ha-kol, latèt g’edoula le-Yotsèr beréchit, che-lo âssanou 

ke-goyé ha-aratsot, ve-lo samanou ke-michpehot ha-adama, chè-lo sam hèlkénou ka-

hèm, ve-goralénou ke-khol hamonam, va-anahnou kor'im ou-michtahavim ou-modim, 

lifné mèlèkh malkhé ha-melakhim, ha-Kadoch baroukh hou [...] 

Ve-néémar ve-haya Adonaï le-mèlèkh âl kol ha-arèts. Ba-yom ha-hou yihyé Adonaï 

èhad ou-chemo èhad. 

 
Yigdal : 

 
א, ִיְגַדל ֱאֹלִהים ַחי ְוִיְשַתַבח ת, ִנְמצָּ ין ע   . ֶאל ְמִציאּותוֹ  ְוא 
ִחיד ְכִיחּודוֹ  ין יָּ ד ְוא  ם, ֶאחָּ ין סֹוף ְלַאְחדּותוֹ , ֶנְעלָּ  . ְוַגם א 

ינֹו גּוף ין לֹו ְדמּות ַהגּוף ְוא  תוֹ , א  יו ְקֻדשָּ לָּ  . ֹלא ַנֲערֹוְך א 
א ר ִנְברָּ ר ֲאשָּ בָּ ל דָּ אִשיתוֹ , ַקְדמֹון ְלכָּ אִשית ְלר  ין ר   . ִראשֹון ְוא 

רִהנֹו ֲאדֹון ע ל נֹוצָּ ם ְלכָּ תֹו ּוַמְלכּותוֹ , ֹולָּ  . יֹוֶרה ְגֻדלָּ
נוֹ  ַפע ְנבּוָאתֹו ְנתָּ תֹו ְוִתְפַאְרתוֹ , ֶשֵֽ י ְסגֻלָּ  . ֶאל ַאְנש 

ל ְכֹמֶשה עֹוד א  ם ְבִיְשרָּ תוֹ , ֹלא קָּ ִביא ּוַמִביט ֶאת ְתמּונָּ  . נָּ
ל ַתן ְלַעמֹו א  ית, תֹוַרת ֱאֶמת נָּ  . וֹ ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ב 

תוֹ  ִמיר דָּ ל ְוֹלא יָּ א  ִמים, ֹלא ַיֲחִליף הָּ תוֹ , ְלעֹולָּ  . ְלזּולָּ
ינּו ר ֵֽ ַע ְסתָּ תוֹ , צֹוֶפה ְויֹוד ֵֽ ר ְבַקְדמָּ בָּ  . ַמִביט ְלסֹוף דָּ

לוֹ  ֶסד ְכִמְפעָּ ל ְלִאיש ֶחֵֽ תוֹ , גֹומ  ע ְכִרְשעָּ ע רָּ שָּ ן ְלרָּ  . נֹות 
נּו ִמין ְמִשיח ֵֽ ץ ַהיָּ תוֹ  ִלְפדֹות, ִיְשַלח ְלק  ץ ְישּועָּ י ק   . ְמַחכ 
ל ְבֹרב ַחְסדוֹ  ִתים ְיַחֶיה א  תוֹ , מ  ם ְתִהלָּ י ַעד ש  רּוְך ֲעד   .בָּ
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Kiddoush du vendredi soir : 

ֶקר ֶרב ַוְיִהי ב ֶֽ  ַוְיִהי ֶעֶֽ
ם. יֹום ַהִשִשי אָּׁ ל ְצבָּׁ ֶרץ ְוכָּׁ ֶֽ אָּׁ ִים ְוהָּׁ ַמֶֽ ְיַכל ֱאֹלִהים וַ . ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ

ה שָּׁ , ַוִּיְשב ת ַבּיֹום ַהְשִביִעי, ַבּיֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר עָּׁ
ה שָּׁ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר עָּׁ ֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשִביִעי . ִמכָּׁ ֶֽ ַוְיבָּׁ

ש א תֹו ל ְמַלאְכּתֹו, ַוְיַקדֵּ ַבת ִמכָּׁ א ֱאֹלִהים , ִכי בֹו שָּׁ רָּׁ ֲאֶשר בָּׁ
 .ֲעשֹותלַ 
 

ן ְוַרבֹוַתי נָּׁ ן ְוַרבָּׁ נָּׁ רָּׁ  :ַסְבִרי מָּׁ
עֹולָּׁם ֶלְך הָּׁ ינּו ֶמֶֽ ֶֽ ה ְייָּׁ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאּתָּׁ ֶפן, בָּׁ ֶֽ א ְפִרי ַהגָּׁ  .בֹורֵּ

 
ם עֹולָּׁ ֶלְך הָּׁ ינּו ֶמֶֽ ֶֽ ה ְייָּׁ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאּתָּׁ ה , בָּׁ צָּׁ ֶֽ יו ְורָּׁ נּו ְבִמְצֹותָּׁ ֶֽ ֲאֶשר ִקְדשָּׁ

נּו ֶֽ ְדשֹו , בָּׁ ה ְוַשַבת קָּׁ רֹון ְלַמֲעשֵּ נּו ִזכָּׁ ֶֽ צֹון ִהְנִחילָּׁ ה ּוְברָּׁ ְבַאֲהבָּׁ
אִשית ֶדש, ְברֵּ י ק ֶֽ אֵּ ה ְלִמְקרָּׁ ֶכר ִליִציַאת , ִכי הּוא יֹום ְּתִחּלָּׁ ֶֽ זֵּ
ִים ֶֽ ַעִמים, ִמְצרָּׁ ל הָּׁ ְשּתָּׁ ִמכָּׁ נּו ִקַדֶֽ ֶֽ ְרּתָּׁ ְואֹותָּׁ ַחֶֽ נּו בָּׁ ֶֽ ְוַשַבת , ִכי בָּׁ

צֹון ִהנְ  ה ּוְברָּׁ ְדְשָך ְבַאֲהבָּׁ נּוקָּׁ ֶֽ ה ְייָּׁ . ַחְלּתָּׁ רּוְך ַאּתָּׁ ת, בָּׁ ש ַהַשבָּׁ  .ְמַקדֵּ
 

[Va-yehi êrèv, va-yehi voker], Yom ha-chichi. Va-yekhoulou ha-chamayim ve-ha-arèts ve-khol 

tseva'am. Va-yekhal Èlohim ba-yom ha-cheviî melakhto achèr âssa. Va-yich’bot ba-yom ha-

cheviî mi-kol melakhto achèr âssa. Va-yevarèkh Èlohim èt yom ha-cheviî va-yekadèch oto ki vo 

chavat mi-kol melakhto achèr bara Èlohim laâssot.  

Baroukh  ata  Adonaï, èlohéinou  mèlèkh  ha-ôlam,  borè peri ha-gafèn. 

Baroukh  ata  Adonaï, èlohéinou  mèlèkh  ha-ôlam,  achèr  kidechanou  be-mitsvotav, ve-ratsa 

vanou ve-Chabbat kodcho be-ahava ou-ve-ratson hinhilanou, zikaron le-maâssè vèrèchit, ki 

hou yom tehila le-mikraé kodèch, zèkhèr l-itsiat Mitsraïm. Ki vanou vaharta ve-otanou 

kidachta mi-kol ha-âmim. Ve-Chabbat kodchèkha be-ahava ou-ve-ratson hinhaltanou. 

Baroukh ata Adonaï, mekadèch ha-Chabbat.  

 


