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Si Roch Hachana tombe un vendredi soir, on commence ici: 
 

י שִּׁ ם: יֹום ַהשִּׁ אָּׁ ל ְצבָּׁ ֶרץ ְוכָּׁ אָּׁ ם ְוהָּׁ ַמיִּׁ ים : ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ ַוְיַכל ֱאֹלהִּׁ
ה שָּׁ י ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר עָּׁ יעִּׁ ל , ַבּיֹום ַהְשבִּׁ כָּׁ י מִּׁ יעִּׁ ְשבֹּת ַבּיֹום ַהְשבִּׁ ַוּיִּׁ

ה שָּׁ ש : ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר עָּׁ י ַוְיַקדֵּ יעִּׁ ים ֶאת יֹום ַהְשבִּׁ ֶרְך ֱאֹלהִּׁ ַוְיבָּׁ
ים ַלֲעשֹות, אֹּתֹו א ֱאֹלהִּׁ רָּׁ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשר בָּׁ כָּׁ ַבת מִּׁ י בֹו שָּׁ  :כִּׁ

 

Sinon ici: 
 

יֶכם ּוְתַקְעֶּתם  ְדשֵּ י חָּׁ אשֵּ יֶכם ּוְברָּׁ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעדֵּ ּוְביֹום שִּׁ

יֶכםַבֲחצְֹּצרֹּ  י ַשְלמֵּ ְבחֵּ יֶכם ְוַעל זִּׁ רֹון  ,ת ַעל עֹֹּלתֵּ כָּׁ ֶכם ְלזִּׁ יּו לָּׁ ְוהָּׁ

י  יֶכם ֲאנִּׁ י ֱאֹלהֵּ ְפנֵּ יֶכם ’הלִּׁ  :ֱאֹלהֵּ
 

 L’officiant :  ָמָרָנןַסְבִרי  

 L’assistance répond: ְלַחִיים. 
 

ה ה רּוְך ַאּתָּׁ ם’ בָּׁ עֹולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ י  ,ֱאֹלהֵּ א ְפרִּׁ  :ֶפןּגֶ הַ בֹורֵּ
 

ה ה רּוְך ַאּתָּׁ ם’ בָּׁ עֹולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ ם, ֱאֹלהֵּ ל עָּׁ כָּׁ נּו מִּׁ ַחר בָּׁ  ,ֲאֶשר בָּׁ
שֹון ל לָּׁ כָּׁ נּו מִּׁ יו ,ְורֹוְממָּׁ ְצֹותָּׁ נּו ְבמִּׁ ְדשָּׁ נּו ה, ְוקִּׁ ֶּתן לָּׁ ינּו ’ ַוּתִּׁ ֱאֹלהֵּ

ה ֶאת יֹום  ת יֹום, le Chabbat)ְבַאֲהבָּׁ ה ְואֶּ ת ַהזֶּ רֹון ַהֶזה ( ַהַשבָּ כָּׁ , ַהזִּׁ

ה  ( ִזְכרֹון,  le Chabbat)יֹום  ה,  le Chabbat)ְּתרּועָּׁ א (  ְבַאֲהבָּ ְקרָּׁ מִּׁ
ם יִּׁ ְצרָּׁ יַאת מִּׁ יצִּׁ ֶכר לִּׁ ְרָך, קֶֹּדש זֵּ נּו ּוְדבָּׁ ַעד ַמְלכֵּ  .ֱאֶמת ְוַקּיָּׁם לָּׁ

ה ה רּוְך ַאּתָּׁ ֶרץ, ’בָּׁ אָּׁ ל הָּׁ ש, ֶמֶלְך ַעל כָּׁ ת וְ ,  le Chabbat) ְמַקדֵּ (  ַהַשבָּ

רֹון כָּׁ ל ְויֹום ַהזִּׁ אֵּ ְשרָּׁ  .יִּׁ

Si la fête a lieu à l’issue de Chabbat, on ajoute les 2 bénédictions suivantes: 
 

Sur la flamme : 
 

ה ה רּוְך ַאּתָּׁ ם, ’בָּׁ עֹולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ ש, ֱאֹלהֵּ אֵּ י הָּׁ א ְמאֹורֵּ  : בֹורֵּ
 

Havdalah : 
 

ה ה רּוְך ַאּתָּׁ ינּו ֶמֶלְך, ’בָּׁ ם ֱאֹלהֵּ עֹולָּׁ ין קֶֹּדש ְלחֹול, הָּׁ יל בֵּ , ַהַמְבדִּׁ
ין אֹור ְלחֶשְך ים, בֵּ ַעמִּׁ ל לָּׁ אֵּ ְשרָּׁ ין יִּׁ י , בֵּ ֶשת ְימֵּ י ְלשֵּ יעִּׁ ין יֹום ַהְשבִּׁ בֵּ

ְבַדְלּתָּׁ , ַהַמֲעֶשה ְקֻדַשת יֹום טֹוב הִּׁ ת לִּׁ ין ְקֻדַשת ַשבָּׁ ְוֶאת יֹום , בֵּ
י ַהַמֲעשֶ  ֶשת ְימֵּ שֵּ י מִּׁ יעִּׁ ַדְשּתָּׁ ַהְשבִּׁ ַדְשּתָּׁ ֶאת ַעְמָך , ה קִּׁ ְבַדְלּתָּׁ ְוקִּׁ הִּׁ

ֶתָך ְקֻדשָּׁ ל בִּׁ אֵּ ְשרָּׁ ה ה, יִּׁ רּוְך ַאּתָּׁ ין קֶֹּדש ְלקֶֹּדש, ’בָּׁ יל בֵּ  :ַהַמְבדִּׁ

 
Cette bénédiction est récitée les 2 soirs de la fête: 

 

ה ה רּוְך ַאּתָּׁ ם’ בָּׁ עֹולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ נּו  ,ֱאֹלהֵּ יעָּׁ ּגִּׁ נּו ְוהִּׁ ְּימָּׁ נּו ְוקִּׁ ֶשֶהֱחיָּׁ
 :ַלְזַמן ַהֶזה

 

On boit le vin 

 

On bénit les enfants 
 

On se lave les mains, et on recite: 
 

ה ה רּוְך ַאּתָּׁ ם’ בָּׁ עֹולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ יו ,ֱאֹלהֵּ ְצֹותָּׁ נּו ְבמִּׁ ְדשָּׁ  ֲאֶשר קִּׁ
יִּׁם דָּׁ יַלת יָּׁ נּו ַעל ְנטִּׁ ּוָּׁ  :ְוצִּׁ

 
Bénédiction sur les pains: 

 

ה ה רּוְך ַאּתָּׁ ם’ בָּׁ עֹולָּׁ ינּו ֶמֶלְך הָּׁ ֶרץ ,ֱאֹלהֵּ אָּׁ ן הָּׁ יא ֶלֶחם מִּׁ  :ַהמֹוצִּׁ
 

On commence le Séder 
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