
1 Sidour personnel de travail pour le samedi matin 
 

 

Ce sidour appartient à :  

 

1 – surlignez les א en jaune 

2 – surlignez les ל en vert 

3 – entourez les  אל 

4 – surlignez les י en orange 

5 – surlignez les ה en rouge 

6 – entourez les  י en fin de mot et le ה en début de mot 

7 – écoutez les vidéos de l’office relatives à ces pages et prononcez ce que vous connaissez. 

8 – suivez le texte dans l’ordre, chaque fois que vous rencontrez un mot entièrement colorié ou entouré  , 

recopiez-le et traduisez-le. 
Sidour p. 106 – bénédictions du matin 

 יהוה ;אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך ואני ברוב חסדך אבא ביתך ;ישראליעקב משכנותיך   מה טובו אהליך

עת    יהוהואני תפלתי לך   ;עושי  יהוהואני אשתחוה ואכרעה אברכה לפני   ;אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך 

 אלוהים ברב חסדך ענני באמת ישעך  רצון
 

ר   עולם ֲאדֹון   ל  מלך ֲאשֶׁ ם כָּ רֶׁ טֶׁ א , בְּ רָּ ִציר ִנבְּ ל, ֲאַזי        .יְּ צֹו כָּ פְּ חֶׁ ה בְּ ֵעת ַנֲעשָּ א  מלךלְּ רָּ מֹו ִנקְּ  .שְּ

ַבּדֹו יִ  ל, לְּ ּלֹות ַהכֹּ ַאֲחֵרי ִככְּ א  מלך וְּ יָּה וְּ  הואוְּ    .נֹורָּ ה, וְּ  הואהָּ וֶׁ ה הואהֹּ ֲארָּ ִתפְּ יֶׁה בְּ  .ִיהְּ

ה הואוְּ  ִבירָּ ַהחְּ ִשילֹו ּולְּ ַהמְּ ֵאין ֵשִני, לְּ ד וְּ חָּ ה   .אֶׁ רָּ ַהִמשְּ ז וְּ עֹּ לֹו הָּ ִלית, וְּ ִלי ַתכְּ ִלי ֵראִשית בְּ  .בְּ

ה הואוְּ  רָּ יֹום צָּ ִלי בְּ בְּ צּור חֶׁ ַחי ּגֹוֲאִלי, וְּ א הואוְּ   .אלי וְּ רָּ קְּ ּיֹום אֶׁ ַנת כֹוִסי בְּ נִֻסי, מְּ  .ִנִסי ּומָּ

ִקיד רּוִחי,  יָּדֹו ַאפְּ ּהבְּ ִעירָּ אָּ ֵעת ִאיַשן וְּ ִוּיִָּתי,    .בְּ ִעם רּוִחי ּגְּ א לא ִלי וְּ   יהוהוְּ   .ִאירָּ
p.108 

נַָּתתָּ אלהי  ה שֶׁ מָּ שָּ ה  ! נְּ הֹורָּ רָּ   אתה.  היא  ִבי טְּ ּה,    אתה,  אתהבְּ תָּ ַצרְּ ּה ִבי, וְּ   אתהיְּ תָּ ַפחְּ ִבי,    אתהנְּ ִקרְּ ּה בְּ רָּ ַשמְּ מְּ

נֶׁיָך    אתהוְּ  פָּ ֲאִני לְּ ִבי מֹודה  ִקרְּ ה בְּ מָּ שָּ ַהנְּ ַמן שֶׁ זְּ ל  בֹוא. כָּ ִתיד לָּ עָּ ִבי לֶׁ ּה  ַהֲחִזירָּ ִני, ולְּ ִממֶׁ ּה  לָּ   יהוה ֲעִתיד ִלטְּ

מֹות.    אלהיוֵ   אלהי שָּ ַהנְּ ל  כָּ ֲאדֹון  ַהַמֲעִשים  ל  כָּ ִרים  יהוה  אתה  ברוךֲאבֹוַתי, ִרבֹון  גָּ ִלפְּ מֹות  שָּ נְּ ַהַמֲחִזיר   ,

 .ים ֵמתִ 

ַשִני  יהוהברוך אתה  עָּ עולם. שֶׁ  אמן    בצלמואלהינו מלך הָּ

ַשִני  יהוהברוך אתה  עָּ עולם. שֶׁ  אמן   ישראל אלהינו מלך הָּ

לא  יהוהברוך אתה  עולם. שֶׁ דשאלהינו מלך הָּ בֶׁ ַשִני עָּ  אמן עָּ

ִריםעולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך  אמן   . ּפֹוֵקַח ִעוְּ

ִביש ֲעֻרִמים . עולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך  אמן   ַמלְּ

 אמן   ַמִתיר ֲאסּוִרים . עולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך

פּוִפים. עולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך  אמן   זֹוֵקף כְּ

ִיםעולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך ץ ַעל ַהמָּ רֶׁ אָּ  אמן  . רֹוַקע הָּ

ִכי. עולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך רְּ ל צָּ ה ִלי כָּ שָּ עָּ    אמן   שֶׁ

ר. עולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך בֶׁ ֲעֵדי גָּ  אמן  ַהֵמִכין ִמצְּ

ה  ישראל. אֹוֵזר עולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך בּורָּ  אמן  ִבגְּ

ה  ישראל. עֹוֵטר עולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך רָּ אָּ ִתפְּ  אמן  בְּ

חַ עולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך  אמן   . ַהנֹוֵתן ַלּיֵָּעף כֹּ

י.  עולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך ַעּפָּ ה ֵמַעפְּ נּומָּ  אמן . ַהַמֲעִביר ֵשנָּה ֵמֵעינָּי ּותְּ
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2 Sidour personnel de travail pour le samedi matin 

1 – surlignez les ל י ה א  en jaune, entourez les mots que vous connaissez 

2 – surlignez les ב en vert 

3 – entourez les בא  

4 – surlignez les  נ en orange 

5 – surlignez les ו en rouge 

6 – entourez les נו  en fin de mot et le ב en début de mot 

7 – écoutez les vidéos de l’office relatives à ces pages et prononcez ce que vous connaissez. 

8 – suivez le texte dans l’ordre, chaque fois que vous rencontrez un mot entièrement entouré, recopiez-le et 

traduisez-le. 

 
 

p.110 

נֶׁיָך   פָּ צֹון ִמּלְּ ִביֵאנּו    אלהיוֵ   אלהינו  יהוהִויִהי רָּ ַאל תְּ יָך. וְּ ותֶׁ ִמצְּ ִביֵקנּו בְּ ַתדְּ ָך. וְּ תֶׁ תֹורָּ ִּגיֵלנּו בְּ ַתרְּ א.    לאֲאבֹוֵתינּו שֶׁ ִליֵדי ֵחטְּ

וְּ   לאוְּ  ון.  עָּ וְּ ה  ֲעֵברָּ וְּ   לא ִליֵדי  יֹון.  ִנסָּ ַאל    לאִליֵדי  וְּ ִבזָּיֹון.  רָּ תִליֵדי  ֵבר  ע ּוֵמחָּ ם רָּ דָּ ִחיֵקנּו ֵמאָּ ַהרְּ וְּ ע.  רָּ ר הָּ ֵיצֶׁ נּו  לט בָּ ע.  שְּ

ֵקנּו ביצר ַדבְּ ַרחֲ ה  וְּ ד ּולְּ סֶׁ חֶׁ ֵחן ּולְּ ל יֹום לְּ כָּ ֵננּו ַהּיֹום ּובְּ ְך. ּותְּ ד לָּ בֶׁ ַתעְּ ִהשְּ ֵרנּו לְּ ת ִיצְּ ף אֶׁ כֹּ ַמֲעִשים טֹוִבים. וְּ ֵעינֶׁיָך טֹוב ּובְּ ִמים בְּ

ִדים טֹוִבים:  ֵלנּו ֲחסָּ מְּ ִתגְּ ל רֹוֵאינּו. וְּ ֵעיֵני כָּ ַעמֹו  יהוה אתה ברוךּובְּ ִדים טֹוִבים לְּ  ישראל ַהּגֹוֵמל ֲחסָּ
p.112 

יָּה לִ  הֹודָּ ַבח וְּ ִלֵתן שֶׁ ַקֵּדש וְּ ֵרְך ּולְּ בָּ ָך ּולְּ רְּ אֶׁ פָּ ַשֵבֲחָך ּולְּ ָך, ּולְּ הֹודֹות לְּ נּו ַחּיִָּבים לְּ ְך ֲאַנחְּ ִפיכָּ ָך.  לְּ מֶׁ  שְּ

ֵרינּו, ֵרינּו, ַאשְּ ֵקנּו,ַמה טֹוב ַמה טֹוב ַמה טֹוב   ַאשְּ לְּ טֹוב  ַאשְּ    חֶׁ ַמה  טֹוב  ַמה  טֹוב  ַמה  ֵרינּו,  ַאשְּ ֵרינּו, 

ֵקנּו  לְּ  חֶׁ

ֵלנּו, ַמה נִָּעים ַמה נִָּעים   ֵלנּו     ּגֹורָּ  ּוַמה נִָּעים ַמה נִָּעים ּגֹורָּ

ֵרינּו   ֵתנּו; ַאשְּ ֻרשָּ ה יְּ ה ּוַמה ּיָּפָּ ה ּוַמה ּיָּפָּ ה ּוַמה ּיָּפָּ ה ּוַמה ּיָּפָּ   ּוַמה ּיָּפָּ

ֵרינּו  ֵתנּו; ַאשְּ ֻרשָּ ה יְּ ה ּוַמה ּיָּפָּ ה ּוַמה ּיָּפָּ ה ּוַמה ּיָּפָּ ה ּוַמה ּיָּפָּ    ּוַמה ּיָּפָּ

ֵרינּו  ִכיִמים ּוַמֲעִריִבים ַאשְּ נּו ַמשְּ אָּ   מים ואומריםערב ובוקר בכל יום פעשֶׁ

ַמע   ד יהוה , אלהינו יהוה , ישראל שְּ חָּ כּותֹו לְּ  ברוך ( :אֶׁ בֹוד ַמלְּ ד עולםֵשם כְּ  ):וָּעֶׁ

א הָּ  לאַעד שֶׁ  הוא אתה רָּ א הָּ  הוא אתה, עולםִנבְּ רָּ ִנבְּ ת   עולםלָּ  הוא אתהַהזֶׁה, וְּ  עולםבָּ  הוא אתה, עולםִמשֶׁ א. ַקֵּדש אֶׁ ַהבָּ

ָך בָּ  רמעול ִשמְּ ָך תָּ תְּ ֵננּו יָך , ּוִבישּועָּ ִביַּה ַקרְּ ַתגְּ  ם וְּ

ַרִבים  יהוהאתה   ברוך מֹו בָּ ַקֵּדש שְּ  :ַהמְּ
Psoulé dézimra – p. 124 

יָּה הָּ   ברוך הָּ ַמר וְּ אָּ ֵראִשית  ,  הוא   ברוך,  עולםשֶׁ ה בְּ שֶׁ ה,  ברוך  ברוך הואברוך עֹּ שֶׁ עֹּ ּגֹוֵזר   ברוך  ברוך הוא  אֹוֵמר וְּ

ַקֵּים, , ץ,  ברוך  ברוך הוא   ּומְּ רֶׁ אָּ ַרֵחם ַעל הָּ ִרּיֹות,    ברוך  ברוך הוא  מְּ ַרֵחם ַעל ַהבְּ ר טֹוב    ברוך  ברוך הואמְּ כָּ ַשֵּלם שָּ מְּ

יו, נֶַׁצח,  ברוך ברוך הוא ִליֵראָּ ַקּיָּם לָּ ַעד וְּ ה ּוַמִציל,  ברוך ברוך הואַחי לָּ מֹו ברוך ברוך הואּפֹודֶׁ  ברוך הוא  .שְּ

ִשיֵרי עולםהָּ  מלך אלהינו יהוה אתה ברוך יו ּובְּ דָּ יו ַוֲעבָּ שֹון ֲחִסידָּ ר ִבלְּ אָּ פֹּ ח ּומְּ ֻשבָּ ה ַעמֹו מְּ פֶׁ ל בְּ ֻהּלָּ ן, ַהמְּ ַרֲחמָּ ב הָּ ֵאל אָּ , הָּ

ְך   לָּ ַהלְּ ְך נְּ ּדָּ ִוד ַעבְּ ָך    אלהינו  יהוה דָּ ִכיר ִשמְּ ַנזְּ ְך וְּ ֲארָּ פָּ ְך ּונְּ חָּ ַשבְּ ְך ּונְּ לָּ ַגּדְּ ִמירֹות ּונְּ חֹות ּוִבזְּ בָּ ְך  ִבשְּ ִליכָּ ַנמְּ ֵכנּו  מַ וְּ יִָּחיד,    אלהינולְּ

ִמים  עֹולָּ דֹול.    מלךַחי הָּ מֹו ַהּגָּ ר ֲעֵדי ַעד שְּ אָּ פֹּ ח ּומְּ ֻשבָּ  מְּ

חֹות  מלך יהוה אתה ברוך בָּ ל ַבִתשְּ ֻהּלָּ  מְּ
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3 Sidour personnel de travail pour le samedi matin 

 
1 – surlignez les ב נ ו   ל י ה א   en jaune, entourez les mots que vous connaissez 

2 – entourez les  ל en début de mot 

3 – surlignez les  כ ך en vert 

4 – entourez les ך en fin de mot  

5 – surlignez les  en rouge  מ ם

6 – entourez les מלך  

7 – écoutez les vidéos de l’office relatives à ces pages et prononcez ce que vous connaissez. 

8 – suivez le texte dans l’ordre, chaque fois que vous rencontrez un mot entièrement entouré, recopiez-le et 

traduisez-le.                                                                          p.134 

ִהי כבוד  שם    : בַמֲעשיו   יהוה. ִישמח עולםל  יהוהיְּ ִהי  וַעד     יהוה יְּ מעתה  ך.   : עולם מברָּ

ל שם  ַרח שמש ַעד מבואו. מהּלָּ ּגוִים     : יהוה ִמִמזְּ כל  ַעל  ם  כבודויהוהרָּ ַמִים  השָּ ַעל   . : 

ך לדור ודור  יהוה. עולםשמך ל יהוה רְּ ה  יהוה   : ִזכְּ לָּ כּותו בכל משָּ או. ומלְּ  : בשמִים הִכין כסְּ

רּו בּגוִים   ץ. ויאמְּ רֶׁ ֵגל האָּ ַמִים ותָּ  : ועד  עולם ל  מלךיִ    יהוה.  מלך   יהוה.  מלך  יהוה        : מלך    יהוהִישמחּו השָּ

צו   עולם מלך יהוה עמים   יהוה   : ועד. אבדּו גוִים מַארְּ בות  שְּ מחְּ הִניא  ּגוִים.  ֲעַצת   : הפיר 

ב ִאיש. וֲעַצת  בות בלֶׁ קּום   יהוהַרבות מֲחשָּ ודר  עולםל   יהוה ֲעַצת   : היא תָּ לדר  לבו  בות  שְּ מחְּ  : ַתעמוד. 

ַמר וּיִֶׁהי.  הואכי  בַחר      : ִצּוָּה וַּיעמד הואאָּ לו   יהוהכי  ב  למושָּ ִאּוָּּה   : בִצּיון. 

תו  ישראלכי ַיֲעקב בַחר לו יָּּה.  ֻגּלָּ תו     יהוהִיטש    לא כי      : לסְּ וַנֲחלָּ  : ַיֲעזב  לא עמו. 

ון ו  הואוְּ  ַכֵּפר עָּ ִשיב ַאּפו. ו לאַרחּום יְּ ה להָּ בָּ ִחית. וִהרְּ תו  לאַישְּ    : יִָּעיר כל ֲחמָּ

ה. ה יהוה ֵאנו  מלךהוִשיעָּ רְּ  : ַיֲעֵננו ביום קָּ
p.136 

ה  לָּ לוך סֶׁ ַהלְּ ך. עוד יְּ בי ביתֶׁ ֵרי יושְּ ֵרי העם   : ַאשְּ ֵרי העם שַאשְּ ה לו. ַאשְּ כָּ כָּ  ו אלהי  יהוהשֶׁ

לוַהי ה ך אֶׁ ִוד. ֲארוִממְּ ה לדָּ ִהּלָּ ה שמך ל: ועד עולם. ואברכה שמך למלךתְּ לָּ כל יום אברכך. וֲאַהלְּ  : ועד עולםבְּ

דול  ר  יהוהּגָּ תו ֵאין ֵחקֶׁ ֻדּלָּ ל מאד. וִלגְּ יך   : ומהּלָּ בּורתֶׁ ַשַבח מֲעשיך. וגְּ  : ַיִּגידּוּדור לדור יְּ

ֵרי ִנפְּ  ך. וִדבְּ ה לאֲהַדר כבוד הודֶׁ שיחָּ נָּה  : תיך אָּ רֶׁ ך ֲאַסּפְּ תְּ ֻדּלָּ אתיך יאמרּו. וגְּ ֱעזּוז נורְּ  : וֶׁ

ַרֵננו ך יְּ תְּ קָּ ך ַיביעּו. וִצדְּ ר ַרב טּובְּ ד יהוהַחנון וַרחּום    : ֵזכֶׁ סֶׁ ל חָּ דָּ ך ַאפים וגְּ רֶׁ  . אֶׁ

יו ַעל כל מֲעשיו   יהוהטוב  ה  יהוהיודּוך    : לכל. וַרֲחמָּ ברכּוכָּ  : כל מֲעשיך. וֲחִסידיך יְּ

ך ידֵברּו תְּ בּורָּ ך יאמרּו. וגְּ כּותְּ בוד מלְּ כּותו   : כְּ בוד הַדר מלְּ יו. וכְּ בּורתָּ ם ּגְּ דָּ הוִדיַע לבני האָּ  : לְּ

ך בכל ּדור ודר תְּ ַשלְּ מְּ ִמים. ומֶׁ כּות כל עולָּ ך מלְּ כּותְּ פּופים    יהוהסוֵמך     : מלְּ לים. וזוֵקף לכל הכְּ  : לכל הנפְּ

שֵברּו. ו כלם בִעתו אתהֵעיֵני כל ֵאליך יְּ ת אָּ ם אֶׁ צון  : נוֵתן להֶׁ ת ידך. וַמשביַע לכל ַחי רָּ  : ּפוֵתַח אֶׁ

ִסיד בכל מֲעשיו  יהוהַצִּדיק  יו. וחָּ כָּ רָּ רוב   : בכל ּדְּ ת  יהוה קָּ ֻאהּו בֱאמֶׁ רָּ ר ִיקְּ יו. לכל ֲאשֶׁ אָּ  : לכל קרְּ

ם ִישמע ויוִשיעם תָּ עָּ ת ַשוְּ יו ַיעשה. ואֶׁ ֵראָּ צון יְּ ִעים ַישמיד  יהוהשוֵמר   : רְּ ת כל אֲהביו. ואת כל הרשָּ  : אֶׁ

ִהַּלת   ל   יהוה תְּ קדשו  שם  בשר  כל  ויברך  פי.  ר  וַעד    : ועד  עולםידבֶׁ מעתה  יָּּה  ברך  נְּ נו  .  עולם ַוֲאַנחְּ

לויָּּה  : הלְּ
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לויָּּה. לויָּּה ַהלְּ לויָּּה.  ַהלְּ לויָּּהַהלְּ ִקיַע ֻעזו ַהלְּ לוהּו ברְּ לו ֵאל בקדשו. הלְּ  : הלְּ

לויָּּה.  לויָּּהַהלְּ לויָּּה.  ַהלְּ לויָּּהַהלְּ לו ַהלְּ לוהּו כרב ֻּגדְּ יו. הלְּ בּורתָּ לוהּו בגְּ  : ַהלְּ

לויָּּה.  לויָּּהַהלְּ לויָּּה.  ַהלְּ לויָּּהַהלְּ ל וִכנור ַהלְּ לוהּו בנבֶׁ ר. הלְּ לוהּו בֵתַקע שופָּ  : ַהלְּ

לויָּּה.  לויָּּהַהלְּ לויָּּה.  ַהלְּ לויָּּהַהלְּ ב ַהלְּ לוהּו בִמִנים וֻעגָּ חול. הלְּ לוהּו בתף ומָּ  : ַהלְּ

לויָּּה.  לויָּּהַהלְּ לויָּּה.  ַהלְּ לויָּּהַהלְּ לוהּו  ַהלְּ הַהלְּ רּועָּ לי תְּ צְּ לוהּו בִצלְּ לי שמע. הלְּ צְּ  : בִצלְּ

שמה  ַהֵּלל יָּּהכל הנְּ לויָּּהתְּ לויָּּה: . הלְּ לויָּּה הלְּ ַהֵּלל יָּּה. הלְּ שמה תְּ  : כל הנְּ

לים.     יהוה  ברוך  : אמן ואמן .  עולםל   יהוה  ברוך רּושָּ לויָּּהמִצּיון שֵכן יְּ . עשה  ישראל  אלהים  אלהי   יהוה  ברוך  : הלְּ

ץ.  לא. וִימָּ עולםשם כבודו ל ברוךּו : לַבּדוות לאִנפְּ  רֶׁ ת כל האָּ  : אמן ואמןכבודו אֶׁ

 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מם נן ס ע פף צץ ק ר ש ת



4 Sidour personnel de travail pour le samedi matin 

1 – surlignez les ב נ ו כך מם    en jaune, entourez les mots que vous connaissez א ל י ה 

2 – surlignez les ת  en vert 

3 – entourez les ת en fin de mot  

4 – surlignez les  יהוה en orange 

5 – surlignez les  כל en rouge 

6 – entourez les כ en début de mot 

7 – écoutez les vidéos de l’office relatives à ces pages et prononcez ce que vous connaissez. 

8 – suivez le texte dans l’ordre, chaque fois que vous rencontrez un mot entièrement entouré, recopiez-le et 

traduisez-le. 
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ת שמך   ברך אֶׁ ִמיד  אלהינו    יהוהִנשמת כל ַחי תְּ כנו תָּ ך מלְּ רְּ רוֵמם ִזכְּ ֵאר ותְּ פָּ  עולם וַעד ה  עולםִמן ה  : . ורּוַח כל בשר תְּ

יך ֵאין לנו    אתה דֶׁ עָּ ה. ֵאין לנו    מלךֵאל. וִמַבלְּ ה וצּוקָּ רָּ ַרֵחם בכל עת צָּ ֵנס ומְּ ַפרְּ ה וַמִציל ומְּ   לא אֶׁ   מלךּגוֵאל ומוִשיַע. ּפודֶׁ

ד   אלהי: אתה סֶׁ מו בחֶׁ ַנֵהג עולָּ חות. המְּ בָּ ל ברוב הִתשְּ דות. המהּלָּ ַאֲחרוִנים. אלוַּה כל בִריות. ֲאדון כל תולָּ הראשוִנים והָּ

יו בַרֲחִמים  ויָּנו  לא  יהוהו: ובִרּיותָּ ִמים. והַמִתיר ֲאסּוִרים. יי  לאם  ִמים. והֵמשיַח ִאלְּ ּדָּ ִנרְּ ֵשִנים. והֵמִקיץ  יְּ עוֵרר  ן. המְּ שָּ

נו מוִדים ך ֲאַנחְּ לים. והזוֵקף כפּופים. לך לַבּדְּ  :והסוֵמך נופְּ
 

ש וַכּיֵָּרַח.   לאִאלו פינו מ מֶׁ ִקיַע. וֵעיֵנינו מִאירות כשֶׁ ֲחבי רָּ רְּ ַבח כמֶׁ תוֵתינו שֶׁ שוֵננו ִרנָּה כֲהמון ַּגליו. ושפְּ ה כּיָּם. ולְּ   ִשירָּ

פיִקים להודות לך   נו מסְּ לינו ַקלות כַאּיָּלות. ֵאין ֲאַנחְּ ֵרי שמִים. וַרגְּ רּושות כִנשְּ אבוֵתינו.    אלהיו  אלהינו    יהוהוידינו פְּ

שיתָּ עם אבוֵתינו ועמנו  עָּ עמים. הטובות שֶׁ בות ּפְּ בָּ פים וִרבי רְּ פי ֲאלָּ לף ַאלְּ ת שמך ַעל ַאַחת מאֶׁ ברך אֶׁ  : ולְּ
 

נו   תָּ ַאלְּ ַרִים ּגְּ ר מּלַ   אלהינו   יהוהִמִמצְּ בֶׁ נו. וִמּדֶׁ תָּ ב הַצלְּ רֶׁ נו. מחֶׁ ע כלכלתָּ נו. ובשבָּ תָּ ב ַזנְּ עָּ נו. ברָּ ִדיתָּ ִדים ּפְּ נו. . וִמבית ֲעבָּ תָּ טְּ

נו ִנים ִּדליתָּ ִעים ונֱֶׁאמָּ יך. ו: וֵמֳחלים רָּ ֵשנו  לאַעד הנָּה ֲעזָּרּונו ַרֲחמֶׁ יך וַאל ִתטְּ דֶׁ  :לנֶַׁצח    אלהינו   יהוהֲעזָּבּונו ֲחסָּ
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יך אותֶׁ א בנורְּ בוד שמך. הִּגבור לנֶַׁצח והנורָּ דול בכְּ אל בַתֲעֻצמות ֻעזֶׁך. הּגָּ ם וִנּשא  מלךהַ : הָּ  : הּיוֵשב ַעל כֵסא רָּ

נו ַצִּדיִקים ב תּוב ַרנְּ היהוהשוֵכן ַעד מרום וקדוש שמו. וכָּ ִהּלָּ ִרים נָּאוָּה תְּ  : . לישָּ

ִרים  שָּ פי יְּ םבְּ רומָּ שון ֲחִסידיםִתתְּ ברך. ובלְּ ֵרי ַצִּדיִקים ִתתְּ קדש . ובִדבְּ ב קדוִשיםִתתְּ רֶׁ ל  . ובקֶׁ ַהּלָּ  : ִתתְּ
 

ַתַבח שמך לַעד מלכנו ה    מלךהאל ה  .ִישְּ ץ. כי לך נָּאֶׁ רֶׁ ַמִים ובאָּ דול והקדוש בשָּ אבוֵתינו ִשיר    אלהיו  אלהינו   יהוההּגָּ

כּות  ת. קֻדשה ומלְּ רֶׁ אֶׁ ה וִתפְּ ִהּלָּ ה. תְּ בּורָּ ה וגְּ ֻדּלָּ ה. נֶַׁצח ּגְּ לָּ שָּ מְּ ה. עוז ומֶׁ רָּ ה. הֵּלל וִזמְּ חָּ בָּ אות מעתה וַעד  : ושְּ ברכות והודָּ

 : עולם 

אות. ֲאדון הִנפְּ  מלך. אל יהוה אתה ברוך חות ֵאל ההודָּ בָּ רָּ לאּגָּדול בִתשְּ  : ים מעולאל ֵחי ה  מלך ה. ות. הבוֵחר בִשיֵרי ִזמְּ
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ת ( ך   יהוהברכּו אֶׁ ברָּ  : )לעולם ועד  ברךהמְּ   יהוהברוך : (ועד עולםהמברך ל   יהוה  ברוך: )המְּ

ת הכל עולםה מלך  אלהינו  יהוה אתה ברוך ך. עשה שלום ובוֵרא אֶׁ  : . יוֵצר אור ובוֵרא חשֶׁ
 

חּוךַהכל יודּוך. והכל  ַשבְּ רּו ֵאין קדוש כ  .יְּ ַהכל יאמְּ  :  יהוהוְּ

ה יוֵצר הכל לָּ מּוך סֶׁ רומְּ ח.  :  ַהכל יְּ רָּ תות ַשֲעֵרי מזְּ אל הּפוֵתַח בכל יום ַּדלְּ  הָּ
ּה.  תָּ כון ִשבְּ בנה ממְּ קומה. ולְּ ִקיַע. מוִציא ַחמה ממְּ  ובוֵקַע ַחלוֵני רָּ

א בִמַּדת הרֲחִמים עולם וֵמִאיר ל  רָּ בָּ ביו. שֶׁ  : כלו וליושְּ
ִמיד. מעשה בֵראִשיתלאַהֵמִאיר  ליהָּ בַרֲחִמים. ובטּובו מַחֵּדש בכל יום תָּ ִרים עָּ ץ וַלּדָּ  : רֶׁ

ַנּשא מימות  מלךהַ  ר והִמתְּ פאָּ ח והמְּ ֻשבָּ ז. המְּ ם לַבּדו מאָּ רומָּ  : עולם המְּ
ֵענו. משּגָּב בעדנועולם אלהי לינו. ֲאדון ֻעֵזנו. צּור משַּגבנו. מֵגן ִישְּ יך הרבים ַרֵחם עָּ  : . בַרֲחמֶׁ

ך  תֶׁ ך. וֵאין זּולָּ כֶׁ רְּ ך ומי ּדומה לך.  . ֵאין כעֶׁ תֶׁ ס בלְּ פֶׁ  אֶׁ
ך  כֶׁ רְּ ך מלכנו לחַ  עולםב  אלהינו  יהוהֵאין כעֶׁ תְּ א.  עולםה ייהזה. וֵאין זּולָּ  הבָּ

ִחַּית הֵמִתים ִשיַח. וֵאין ּדומה לך מוִשיֵענו לתְּ ך ּגוֲאֵלנו לימות המָּ תְּ ס בלְּ פֶׁ  : אֶׁ

 

 צץ ק ר ש ת א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מם נן ס ע פף 
 

1 – surlignez les ת יהוה ב נ ו כך מם    en jaune, entourez les mots que vous connaissez א ל י ה 



5 Sidour personnel de travail pour le samedi matin 

2 – surlignez les ים  im, pluriel m., en vert  en fin de mots 

3 – surlignez les ות ot, pluriel f. en orange 

4 – entourez les ה en fin de mot 

5 – surlignez les ט en rouge 

6 – entourez les טוב en bleu 

7 – écoutez les vidéos de l’office relatives à ces pages et prononcez ce que vous connaissez. 

8 – suivez le texte dans l’ordre, chaque fois que vous rencontrez un mot entièrement entouré, recopiez-le et 

traduisez-le. 
p. 152 

 

דון ַעל כל הַמֲעשים ֵני  ברוך .ֵאל אָּ לו וטּובו לפְּ דְּ שמה. ּגָּ ך בפי כל נְּ ברָּ בים הודועולםומְּ בּונָּה סובְּ  : . ַּדַעת ותְּ

כּות  ה. זְּ בָּ כָּ רְּ בוד ַעל המֶׁ ר בכָּ ּדָּ ה ַעל ַחּיות הקדש. ונֶׁהְּ אֶׁ ּגָּ ד וַרֲחִמים מַהִמתְּ סֶׁ או. חֶׁ ֵני כסְּ  : כבודו לאוִמישור לפְּ

א   רָּ בָּ ב ֵתֵבל אלהינוטובים מאורות שֶׁ רֶׁ לים בקֶׁ יות מושְּ ם. להְּ ה נַָּתן בהֶׁ בּורָּ ם בַדַעת בבינָּה ובַהשכל. כַח וגְּ רָּ צָּ  : . יְּ

ה ִזיוָּם בכל הלאמְּ  פיִקים נוַגּה. נָּאֶׁ צון קונָּם. שמִחים בֵצאתם וששים עולם ים ִזיו ומְּ ם. עשים בֵאימה רְּ  : בבואָּ

בנה ִקין צּוַרת הּלְּ ה וִהתְּ אָּ ַרח אור. רָּ ש וִּיזְּ מֶׁ א לשֶׁ רָּ כּותו. קָּ ר מלְּ ה וִרנָּה לֵזכֶׁ ֳהלָּ ִנים לשמו. צָּ בוד נותְּ ֵאר וכָּ  : ּפְּ

פים ואוַפִנים וַחּיות הקדש ה שרָּ ֻדּלָּ ת וגְּ רֶׁ אֶׁ א מרום. ִתפְּ בָּ ִנים לו כל צְּ ַבח נותְּ  : שֶׁ
p. 154 

כנו וגוֲאֵלנו בוֵרא קדוִשים ַרך צּוֵרנו מלְּ בָּ ִדים  . ִתתְּ יו כלם עומְּ תָּ רְּ ר משָּ ִתים וֲאשֶׁ רְּ כנו יוֵצר משָּ ַתַבח שמך לַעד מלְּ ִישְּ

העולםברּום  אָּ ִרים בירְּ ה כלם כאחד. עוִנים ואומְּ ֻדשָּ  : . קְּ

אות. מ   יהוה קדוש קדוש קדוש  בָּ ץ כבודו לאצְּ רֶׁ  : כל האָּ
ִרים ִחים ואומְּ ם מַשבְּ פים. לעמתָּ ַנּשִאים לעמת שרָּ דול מתְּ אוַפִנים וַחּיות הקדש בַרַעש ּגָּ הָּ  : וְּ

קומו  יהוהכבוד  ברוך  : ממְּ
p.156 

ִעימות ִיֵתנו ברוךל לא חות ַישמיעּו. כי  מלךל  .נְּ בָּ ִמירות יאמרּו וִתשְּ בּורות. עושה  הואאל ַחי וַקּיָּם זְּ לַבּדו ּפוֵעל ּגְּ

ִהלות. ֲאדון הִנפְּ  א תְּ פּואות. נורָּ שּועות. בוֵרא רְּ ִמיַח יְּ קות. מצְּ דָּ מות. זוֵרַע צְּ חָּ שות. בַעל מלְּ ַחֵּדש בטּובו  :  ות לא ֲחדָּ ַהמְּ

ִמיד מעשה בֵראִשית. כאָּ  דלים. כי לבכל יום תָּ ּדו  עולםמּור לעשה אוִרים ּגְּ ה כלנו  :  ַחסְּ כֶׁ ִאיר וִנזְּ ש ַעל ִצּיון תָּ דָּ אור חָּ

 ורו. לאמהרה 

אורותיהוה  אתה ברוך  : . יוֵצר המְּ
 

נו  תָּ ה ֲאַהבְּ ה ַרבָּ לינו . אלהינו   יהוהַאֲהבָּ תָּ עָּ ַמלְּ ה חָּ ה ויֵתרָּ דולָּ ה ּגְּ לָּ מְּ כנו. בֲעבּור :  חֶׁ חּו בך. אבינו מלְּ טְּ בָּ אבוֵתינו שֶׁ

ֵדם ֻחֵקי חַ  ַלמְּ ֵדנו ייותְּ ַלמְּ ֵננו ותְּ חָּ ה:  ם כן תְּ ך בַאֲהבָּ תֶׁ מּוד תורָּ  : ַתלְּ

בנו  יך. וַיֵחד לבָּ ותֶׁ ך. וַדֵבק לבנו בִמצְּ תֶׁ ֵאר ֵעיֵנינו בתורָּ הָּ ת שמך. ולאוְּ ה אֶׁ אָּ ה ולירְּ   ולא ֵנבוש  לאֲהבָּ

ךכי בשם :  ועד עולםל  נכלם ולא נכשל  תֶׁ ה בישּועָּ ה וִנשמחָּ ִגילָּ נו. נָּ חְּ א בטָּ דול והנורָּ ך הּגָּ  : קדשְּ
ִמּיּות  ץ. ותוליֵכנו קומְּ רֶׁ פות האָּ ַבע כנְּ ֵצנולא ַוֲהביֵאנו לשלום מַארְּ שּועות : רְּ תָּ מכל עם  אתהכי ֵאל ּפוֵעל יְּ . ובנו בַחרְּ

ת ה בֱאמֶׁ לָּ דול סֶׁ נו לשמך הּגָּ תָּ ֵקַרבְּ הודות לך : ולָּשון.וְּ הלְּ ך בַאֲהבָּ דְּ  :  וליחֶׁ

ה ישראל. הבוֵחר בעמו  יהוה  אתה ברוך  : בַאֲהבָּ
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כּותו ל ברוך(   אחד  יהוה אלהינו  יהוה ישראל שמע    : )ועד עולםשם כבוד מלְּ
 

תָּ את  ַהבְּ אָּ ך אלהיך  יהוהוְּ ך ובכל מאדֶׁ שְּ ך ובכל ַנפְּ בְּ ה  : בכל לבָּ ִרים הֵאּלֶׁ בָּ יּו הּדְּ הָּ ך  וְּ נִכי מַצוְּ ר אָּ ֲאשֶׁ

ך בֶׁ ך: הּיום ַעל לבָּ ך ובקּומֶׁ בְּ כְּ ך ובשָּ רֶׁ ך בּדֶׁ תְּ כְּ ך ובלֶׁ ך בביתֶׁ תְּ תָּ בם בִשבְּ ם לבניך וִדַברְּ תָּ ִשַננְּ ם  : וְּ תָּ ַשרְּ ּוקְּ

פת בין ֵעינֶׁיך לא יּו לטטָּ יך: ות ַעל ידך והָּ רֶׁ עָּ ך ובשְּ ם ַעל מזֻזות ביתֶׁ תָּ ַתבְּ  : ּוכְּ

יָּה אם שמַע ִתשמעּו  הָּ וַתי  וְּ ם הּיום  אל מצְּ תכֶׁ נִכי מַצּוֶׁה אֶׁ ר אָּ ת לאֲאשֶׁ ה אֶׁ דו בכל  אלהי   יהוהֲהבָּ בְּ עָּ ם ולְּ כֶׁ

ם  כֶׁ שְּ ם ובכל ַנפְּ כֶׁ ך : לַבבְּ רֶׁ הָּ ך וִיצְּ נֶׁך וִתירשְּ גָּ תָּ דְּ ַספְּ קוש ואָּ ה וַמלְּ ם בִעתו יורֶׁ כֶׁ צְּ ַתִתי מַטר ַארְּ נָּ  : וְּ

תָּ  עְּ כלתָּ ושבָּ ך ואָּ תֶׁ מְּ הֶׁ ך לבְּ ַתִתי ֵעשב בשדְּ נָּ  וְּ
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6 Sidour personnel de travail pour le samedi matin 

 
1 – surlignez les ב נ ו כך מם ת ט    en jaune, entourez les mots que vous connaissez א ל י ה 

2 – surlignez les ת    en vert  אֶׁ

3 – surlignez les ֲאִני ot, pluriel f. en orange 

4 – surlignez les אתה et les ך en rouge 

5 – surlignez les ם ם et le  ַאתֶׁ  en bleu כֶׁ

6 – entourez les אם et les אב 

7 – écoutez les vidéos de l’office relatives à ces pages et prononcez ce que vous connaissez. 

8 – suivez le texte dans l’ordre, chaque fois que vous rencontrez un mot entièrement entouré, recopiez-le et 

traduisez-le. 

ם  תֶׁ ם וֲעַבדְּ תֶׁ ם וַסרְּ כֶׁ ה לַבבְּ תֶׁ ן ִיפְּ ם ּפֶׁ רּו לכֶׁ מְּ םאלהיִהשָּ ם להֶׁ ַתֲחִויתֶׁ ה ַאף : ם ֲאֵחִרים וִהשְּ רָּ חָּ ת   יהוהוְּ ַצר אֶׁ ם ועָּ בכֶׁ

ַמִים ו מה  לאהשָּ ֲאדָּ ר והָּ יֶׁה מטָּ ר  לאִיהְּ ה ֲאשֶׁ ץ הטבָּ רֶׁ ם מהרה מַעל האָּ תֶׁ ּה ואבדְּ בּולָּ ת יְּ ם   יהוהִתֵתן אֶׁ  :  נֵתן לכֶׁ
ם אתם  תֶׁ ַשרְּ ם וקְּ כֶׁ שְּ ם וַעל ַנפְּ כֶׁ ה ַעל לַבבְּ ַרי ֵאּלֶׁ בָּ ת ּדְּ ם אֶׁ שמתֶׁ פת בין לא וְּ יּו לטוטָּ ם והָּ ות ַעל ידכֶׁ

ם  ת : ֵעיֵניכֶׁ ם אתם אֶׁ תֶׁ ִלַמדְּ ך וְּ ך ובקּומֶׁ בְּ כְּ ך ובשָּ רֶׁ ך בּדֶׁ תְּ כְּ ך ובלֶׁ ך בביתֶׁ תְּ ם לַדֵבר בם בִשבְּ  : בניכֶׁ

יך רֶׁ עָּ ך ובשְּ ם ַעל מזּוזות ביתֶׁ תָּ ַתבְּ ַבע : ּוכְּ ר ִנשְּ מה ֲאשֶׁ ם ַעל הֲאדָּ ם ויֵמי בניכֶׁ ֵמיכֶׁ בּו יְּ ַמַען ִירְּ    יהוהלְּ

ץלא רֶׁ ַמִים ַעל האָּ ם כיֵמי השָּ ם לֵתת להֶׁ  : בֵתיכֶׁ

ר   ה   הוהיַוּיאמֶׁ ל בני  : מרלאאל משֶׁ ם ִציִצת ישראלַּדֵבר אֶׁ שּו להֶׁ ם ועָּ תָּ אלהֶׁ ַמרְּ ם   ואָּ ֵדיהֶׁ פי בגְּ ַעל כנְּ

כלת ִתיל תְּ נָּף ּפְּ נו ַעל ִציִצת הכָּ ם ונָּתְּ ות : לדרתָּ ת כל מצְּ ם אֶׁ תֶׁ ַכרְּ ם אתו וזְּ ִאיתֶׁ ם לִציִצת ורְּ יָּה לכֶׁ הָּ    יהוהוְּ

ם אתם ו  ם  לאוֲעשיתֶׁ כֶׁ תּורּו ַאֲחֵרי לַבבְּ ם  תָּ ם זִנים ַאֲחֵריהֶׁ ר ַאתֶׁ ם ֲאשֶׁ ם  : וַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶׁ רּו וֲעשיתֶׁ כְּ ַמַען ִתזְּ לְּ

י והְּ  ותָּ ת כל מצְּ דִשים ייאֶׁ ם קְּ ם לאלהיתֶׁ יות  אלהי  יהוהֲאִני : כֶׁ ַרִים להְּ ץ מצְּ רֶׁ ם מאֶׁ תכֶׁ ר הוֵצאתי אֶׁ ם ֲאשֶׁ כֶׁ

ם   ם.  אלהי  יהוהם ֲאִני לאלהי לכֶׁ תכֶׁ ת  יהוה(  ֱאמֶׁ ם. ֱאמֶׁ  )אלהיכֶׁ
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ת ת. : ֱאמֶׁ ן ֱאמֶׁ ר ונֱֶׁאמָּ ַיִציב ונָּכון וַקּיָּם ויָּשָּ ת שָּ   עולם אלהיוְּ ֵענו. ֱאמֶׁ כנו. צּור ַיֲעקב מֵגן ִישְּ   אלהינו   יהוה הוא אתהמלְּ

ךאלהיּגוֲאֵלנו ּגוֵאל אבוֵתינו. ֵאין  תֶׁ   סלע:ם זּולָּ

מּו ֵאל.  חּו ֲאהּובים ורומְּ ִמירות ִשירותַעל זאת ִשבְּ נו ידידים זְּ ה  הוא ברוך. גואלם ל עליוןלא  תהלות  ונָּתְּ ך. משֶׁ ברָּ ומְּ

רּו כלם ישראלובני  מְּ ה. ואָּ ה ַרבָּ ה בשמחָּ נו ִשירָּ  : לך עָּ

ה בֵאלים  ִהּלת. עשה פֶׁ יהוה מי כמכָּ א תְּ ר בקדש. נורָּ ּדָּ ה נֶׁאְּ  : לא. מי כמכָּ
אּולים לשמך ַעל  חּו גְּ ה ִשבְּ שָּ ה ֲחדָּ רּו ִשירָּ מְּ ָּ ליכּו ואְּ  : שַפת הּיָּם. ַיַחד כלם הודּו וִהמְּ

 : ועד עולם ל  מלךיִ  יהוה
ַרת  ישראלצּור  זְּ ה וישראל. קּומה בעֶׁ הּודָּ ך יְּ ֻאמֶׁ ֵדה כנְּ אות שמו קדוש   יהוה. ּגֲאֵלנו ישראל. ופְּ בָּ  : ישראלצְּ

ַאל יהוה  אתה ברוך            ישראל. ּגָּ
p.164 

ִאמֹוֵתינּו    ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבוֵתינו וְּ

ה רָּ ם ושָּ הָּ ה    אלהי אברָּ קָּ ק וִרבְּ חָּ ֵחל  אלהי ִיצְּ ה ורָּ   ואלהי ַיֲעקב ֵלאָּ

א אל עליון  דול הִּגבור והנורָּ ִדים טובים    האל הּגָּ ֵדי אבות ואמהות    וקוֵנה הכל    ּגוֵמל ֲחסָּ  וזוֵכר ַחסְּ

ם גאלה לעמו ֵגן   ישראל   וֵמביא גוֵאל לבני בניהֶׁ ה  מלך עוֵזר ומוִשיַע ומָּ  לַמַען שמו בַאֲהבָּ

הָּ  ה:ו  ם ברוך אתה יהוה. מֵגן אברָּ רָּ   שָֹּּ

 : ַרב להוִשיעַ  אתהֲאדנָּי מַחּיֶׁה מִתים  עולם ִגבור ל  תהא

ל  /מִשיב הרּוַח ומוִריד הּגָּשם    מוִריד הטָּ

כלכל חַ  ַקֵּים  יי מְּ לים ורוֵפא חולים וַמִתיר ֲאסּוִרים. ומְּ ד. מַחֵּיה מִתים בַרֲחִמים ַרבים. סוֵמך נופְּ סֶׁ ם בחֶׁ

בּורות ומי דומה לך.   ר. מי כמוך בַעל ּגְּ פָּ ה  מלךאמּונתו ליֵשֵני עָּ שּועָּ ִמיַח יְּ ַחּיֶׁה וַמצְּ ן  : מִמית ומְּ נֱֶׁאמָּ  אתהוְּ

 : מַחֵּיה הֵמִתים   יהוה  אתה ברוך  לַהֲחיות מִתים
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7 Sidour personnel de travail pour le samedi matin 

1 – surlignez les ב נ ו כך מם ת ט    en jaune, entourez les mots que vous connaissez א ל י ה 

2 – surlignez les ש  en vert   

3 – entourez les  שם et les שם 

4 – entourez la racine קדש 

5 – entourez la racine  ַשַבת 

6 – entourez  ה  משֶׁ

7 – écoutez les vidéos de l’office relatives à ces pages et prononcez ce que vous connaissez. 

8 – suivez le texte dans l’ordre, chaque fois que vous rencontrez un mot entièrement entouré, recopiez-le et 

traduisez-le. 
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ת שמך ב קּדש אֶׁ ך. עולםנְּ ביאֶׁ תּוב ַעל יד נְּ ִּדיִשים אותו בשמי מרום. ככָּ  . כשם שמקְּ

ַמר ל זה ואָּ א זה אֶׁ רָּ קדוש     : וקָּ קדוש  מ    יהוהקדוש  אות.  בָּ כבודו  לאצְּ ץ  רֶׁ האָּ  : כל 

ם  קומו  יהוהכבוד  ברוך   : יאמרּו  ברוךלעמתָּ  ממְּ

לויָּּה  אלהיך.  עולם ל   יהוה  מלךיִ    : מורלאובדברי קדשך כתוב  הלְּ ודר.  לדר   : ִצּיון 

ך  לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור  לֶׁ דְּ ַנִּגיד  לדור ודור  לדור ודור  לדור ודור  לדור ודור   ַנִּגיד ּגָּ

ך   לֶׁ דְּ  ּגָּ

ֲחך   ִּדיש. וִשבְּ ך ַנקְּ ִחים קֻדשתְּ צָּ ֵנַצח נְּ דול וקדוש  מלךועד. כי ֵאל   עולםיָּמּוש ל לאמפינו    אלהינוולְּ  : אתה ּגָּ

ה .קדוש ושמך קדוש אתה לָּ לוך סֶׁ ַהלְּ  : ּוקדוִשים בכל יום יְּ

 : הקדוש הֵאל  יהוה אתה ברוך
 

קו לְּ ַנת חֶׁ ה בַמתְּ ֵני לחות    .ִישמח משֶׁ נֶׁיך ַעל הר ִסיַני. ושְּ . בעמדו לפָּ ת בראשו נַָּתתָּ רֶׁ אֶׁ את לו. כליל ִתפְּ רָּ ן קָּ ד נֱֶׁאמָּ בֶׁ כי עֶׁ

ך  תֶׁ ת. וֵכן כתּוב בתורָּ ם שמיַרת ַשבָּ תּוב בהֶׁ  : אבנים הוִריד בידו. וכָּ

שמרּו בני   ם בִרית   ישראלוְּ ת לדרתָּ ת הַשבָּ ת. לֲעשות אֶׁ ת הַשבָּ אות היא   ישראלביִני ובין בני : עולם אֶׁ

ת יִָּמים עשה  עולםל ַבת וִּינַָּפש  יהוה. כי ֵששֶׁ ביִעי שָּ ץ. וביום השְּ רֶׁ ת האָּ ַמִים ואֶׁ ת השָּ  : אֶׁ

ַתתו  לאוְּ  צות. ו יילגו  אלהינו   יהוהנְּ תו  לאהֲארָּ נוחָּ ִסילים. וַגם במְּ ֵדי פְּ כנו לעובְּ תו מלְּ ַחלְּ נו ֲעֵרלים. כי  לאהנְּ כְּ ִישְּ

תָּ  ישראלל רְּ ר בם בחָּ ה. לזֶַׁרע ַיֲעקב ֲאשֶׁ ַתתו בַאֲהבָּ ביִעי  : עמך נְּ גּו מטובך. ובשְּ ַענְּ עּו וִיתְּ ביִעי. כלם ִישבְּ ֵשי שְּ עם מַקּדְּ

ַדת יִָּמים אות מְּ תו. חֶׁ ִציתָּ בו וִקַּדשְּ ר לַמעשה בֵראִשיתרָּ את. ֵזכֶׁ רָּ  : ו קָּ
p.168 

ֵתנו.  אלהיו   אלהינו  נוחָּ ֵצה במְּ יך    אמן   אבוֵתינו רְּ ותֶׁ ֵשנו בִמצְּ ך  אמן   ַקּדְּ תֶׁ ֵקנו בתורָּ לְּ ֵענו מטובךאמן   וֵתן חֶׁ  אמן   . שבְּ

ך תֶׁ ת.  אמן   ושמֵחנו בישּועָּ ך בֱאמֶׁ ּדְּ בְּ ִחיֵלנו    אמן   וַטֵהר לבנו לעָּ ך  אלהינו    יהוהוהנְּ צון ַשַבת קדשֶׁ ה וברָּ .  אמן   בַאֲהבָּ

ֵשי שמך ישראלויָּנוחּו בו     : מַקּדְּ

ת  יהוה  אתה ברוך  : מקּדש הַשבָּ
ֵצה  ך. וִאֵשי  ישראלבעמך  אלהינו  יהוהרְּ ביר ביתֶׁ ה לדְּ ת הֲעבודָּ ֵשב אֶׁ ם. והָּ תָּ ִפּלָּ ַקֵבל   ישראלובתְּ ה תְּ ם. בַאֲהבָּ תָּ ִפּלָּ ותְּ

ִמיד ֲעבוַדת  צון תָּ ִהי לרָּ צון. ותְּ ך לִצּיון בַרֲחִמים: עמך ישראלברָּ ֱחזֶׁינָּה ֵעיֵנינו בשּובְּ תֶׁ   : וְּ

ִכינָּתו לִצּיוןיהוה  אתה ברוך  : . הַמֲחִזיר שְּ

p.170 

נו לך ֵענו  ייועד. צּור חַ   עולםאבוֵתינו ל  אלהיו   אלהינו    יהוה  הוא  אתהשָּ . מוִדים ֲאַנחְּ  : לדור ודור   הוא  אתהנו. מֵגן ִישְּ

ך ַעל חַ  תֶׁ ִהּלָּ ַסֵּפר תְּ ה לך ונְּ כל יום עמנו. וַעל ִנפְּ יינודֶׁ בְּ יך שֶׁ קּודות לך. וַעל ִנסֶׁ סּוִרים בידך. וַעל ִנשמוֵתינו הּפְּ יך  לא נו המְּ ותֶׁ

ִים ֳהרָּ ר וצָּ ב ובקֶׁ רֶׁ כל עת. עֶׁ בְּ יך שֶׁ ַרֵחם כי    לאַהטוב כי    : וטובותֶׁ יך. והמְּ יך. מ  לאכלו ַרֲחמֶׁ דֶׁ  : ִקִּוינו לך  עולםַתמּו ֲחסָּ

ִמיד ל כנו תָּ רוַמם שמך מלְּ ַרך וִיתְּ בָּ ַעל כלם ִיתְּ כל החַ   : ועד  עולםוְּ ֵתנו ייוְּ שּועָּ ת הֵאל יְּ ת שמך בֱאמֶׁ לו אֶׁ ה. ויַהלְּ לָּ ם יודּוך סֶׁ

ה  לָּ ֵתנו סֶׁ רָּ זְּ   : ועֶׁ

ה להודות. הטוב  יהוה  אתה ברוך ך נָּאֶׁ  : שמך ולְּ
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8 Sidour personnel de travail pour le samedi matin 

 
1 – surlignez les ב נ ו כך מם ת ט    en jaune, entourez les mots que vous connaissez א ל י ה 

2 – surlignez les ש  en vert 

3 – entourez les ישראל 

4 – entourez la racine עשה 

5 – entourez la racine  ַשַבת 

6 – entourez  ה  משֶׁ

7 – écoutez les vidéos de l’office relatives à ces pages et prononcez ce que vous connaissez. 

8 – suivez le texte dans l’ordre, chaque fois que vous rencontrez un mot entièrement entouré, recopiez-le et 

traduisez-le. 
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ה מפי ַאֲהרן ובניו כֲהִנים    אלהיו  אלהינו ך. הֲאמּורָּ ּדֶׁ ה ַעבְּ ה ַעל ידי משֶׁ תּובָּ ת בתורה הכְּ שֶׁ ֻשּלֶׁ אבוֵתינו. ברכנו בברכה המְּ

מּור  ך. כאָּ  :עם קדושֶׁ

ברכך  ך  יהוהיְּ  כן יהי רצון  :וִישמרֶׁ

נָּיו ֵאליך ויֻחנֶׁך   יהוהיֵָּאר   כן יהי רצון  : :ּפָּ

נָּיו ֵאליך ויָּשם לך שלום   יהוהִיּשא   כן יהי רצון  : :ּפָּ
 

ד  חיים }חיים. שים שלום טובה וברכה סֶׁ לינו וַעל כל  וַרֲחִמים    צדקה{ \חן וחסד  ֵחן וחֶׁ עמך. ברכנו    ישראל עָּ

נֶׁיך.   נֶׁיך נַָּתתָּ לנו  אבינו כלנו כאחד באור ּפָּ ד.  ייתוַרת חַ    אלהינו    יהוה כי באור ּפָּ סֶׁ ה וברכה  ם וַאֲהַבת חֶׁ קָּ דָּ וצְּ

ת עמך  ושלום. ם יי חַ וַרֲחִמים ו ך  ישראלוטוב בֵעינֶׁיך לברך אֶׁ לומֶׁ ה בשְּ עָּ    : בכל עת ובכל שָּ

ת עמו יהוה  אתה ברוך ברך אֶׁ  : בשלום  ישראל. המְּ
 

ר לכל  אלהי פָּ ִשי כעָּ ִשי ִתּדם. וַנפְּ לי ַנפְּ ַקלְּ מה. וִלמְּ ַתי מַּדֵבר מרְּ ע ושפָּ צר לשוִני מרָּ ך. . נְּ תֶׁ ַתח לבי בתורָּ יֶׁה. ּפְּ ִתהְּ

ם תָּ ֵקל מֲחַשבְּ ם וַקלְּ תָּ ה. מהרה הֵפר ֲעצָּ עָּ לי רָּ בים עָּ ִשי. וכל החושְּ ּדף ַנפְּ יך ִתרְּ ותֶׁ עשה לַמַען שמך. עשה לַמַען  : ובִמצְּ

ך ועֲ  ִמינְּ ה יְּ צּון ידידיך הוִשיעָּ לְּ ך. לַמַען ֵיחָּ תֶׁ ך. עשה לַמַען תורָּ ִמינֶׁך. עשה לַמַען קֻדשתֶׁ צון אמֵרי פי  : ֵנִנייְּ יּו לרָּ ִיהְּ

נֶׁיך.  יון לבי לפָּ גְּ יו.  עשה שלום : צּוִרי וגוֲאלי   יהוהוהֶׁ רומָּ לינו וַעל כל  הואבמְּ  : . ואמרּו אמןישראלַיעשה שלום עָּ
p.182 

א. אמן קדש שמה ַרבָּ ַּגַּדל וִיתְּ כּוֵתּה בחַ  : ִיתְּ ליך מלְּ עּוֵתּה וַימְּ א כרְּ עלמא ִּדי ברָּ כל בית  ייוביוֵמיכון ובחַ כון ייבְּ   ישראלדְּ

ִריב, ואמרּו אמן לאבֲעגָּ  ַמן קָּ   :ובזְּ

ַמּיָּאאמן    לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ ַלם ולְּ ַרך לעָּ א מבָּ ֵהא שמה ַרבָּ ַרך :  יְּ בָּ  ִיתְּ

ֻקדשא. בִריך   ל שמה ּדְּ ַהּלָּ ה וִיתְּ ַעּלֶׁ ר וִיתְּ ַהּדָּ ַנּשא וִיתְּ רוַמם וִיתְּ ַאר וִיתְּ ּפָּ ַתַבח וִיתְּ ַרך. וִישְּ בָּ  : אמן . הואִיתְּ

עֵ  א ַּדאמירן בעלמא. ואמרּו אמן לאלְּ תָּ א ונֱֶׁחמָּ תָּ חָּ בְּ א ֻתשְּ תָּ א וִשירָּ  : אמן : מן כל ברכתָּ

כל בית   הון דְּ הון ובעּותְּ לותְּ ַקַבל צְּ ם אבּוהון ִּדי בשמּיָּא, ואמרּו אמן  ישראלִתתְּ  : אמן : ֳקדָּ

א מן שמּיָּא וחַ   א ַרבָּ מָּ לָּ ֵהא שְּ לינו וַעל כל יייְּ  : אמן : . ואמרּו אמןישראלם עָּ

יו  רומָּ לינו וַעל כל  הואעושה שלום במְּ  : אמן  : ואמרּו אמן ישראלַיעשה שלום עָּ

לינו וַעל כל ישראל ואמרּו אמן  יו הוא ַיעשה שלום עָּ רומָּ  עושה שלום במְּ

p.184 

ה ר משֶׁ רן וּיאמֶׁ ִהי בנסַע האָּ נֶׁיך  יהוהקּומה . ַויְּ יך מּפָּ אֶׁ ביך. ויָּנֻסּו משנְּ ַבר    : ויָֻּפצּו איְּ ה. ודְּ   יהוהכי מִצּיון ֵתֵצא תורָּ

לים  נַָּתן תורה לעמו  ברוך: מירּושָּ  : בקֻדשתו  ישראלשֶׁ
 

 :  אחד  יהוה אלהינו     יהוהשמע ישראל  : אחד  יהוהאלהינו     יהוהשמע ישראל 

דול ֲאדוֵנינו. קדוש שמואלהינואחד  דול ֲאדוֵנינו. קדוש שמו  :  . ּגָּ  :  אחד אלהינו. ּגָּ
לו ל ו יהוהַּגּדְּ ּדָּ מה שמו ַיחְּ רומְּ  :  ִאִתי. ונְּ
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9 Sidour personnel de travail pour le samedi matin 

1 – surlignez les  en jaune, entourez les mots que vous connaissez א ל י ה  ש ב נ ו כך מם ת ט 

2 – entourez les ברכ  

3 – surlignez ע en vert  

4 – entourez les עם et  les עולם 

5 – surlignez les תורה et  ִת  en orange תורָּ

6 – surlignez les לא en rouge 

7 – écoutez les vidéos de l’office relatives à ces pages et prononcez ce que vous connaissez. 

8 – suivez le texte dans l’ordre, chaque fois que vous rencontrez un mot entièrement entouré, recopiez-le et 

traduisez-le 

 

 
 

ץ    יהוהלך   רֶׁ ַמִים ובאָּ ת והֵנַצח וההוד כי כל בשָּ רֶׁ אֶׁ ה והִתפְּ בּורָּ ה והּגְּ ֻדּלָּ ך    :  הּגְּ ַנּשא    יהוהלְּ ה והִמתְּ כָּ לָּ הַממְּ

מּו   :  לכל לראש ליו קדוש  אלהינו  יהוהרומְּ ַתֲחוּו לֲהדם ַרגְּ מּו   : הואוִהשְּ ַתֲחוּו     אלהינו   יהוהרומְּ וִהשְּ

 :  אלהינו   יהוהלַהר קדשו כי קדוש 
186p. 

ת ( ך   יהוהברכּו אֶׁ ברָּ ך ל   יהוה  ברוך: )המְּ ברָּ ך ל  יהוה ברוך: ( ועד עולםהמְּ ברָּ  : ועד  עולםהמְּ

תו.  עולםה מלך  אלהינו  יהוה אתה ברוך ת תורָּ ר בַחר בנו מכל העמים ונַָּתן לנו אֶׁ הוא   ברוך )יהוה אתה ברוךֲאשֶׁ

 : אמן   )נוֵתן התורה  ( שמו  ברוךו

ת וחַ  עולםה מלך אלהינו  יהוה אתה ברוך( ר נַָּתן לנו תוַרת ֱאמֶׁ   ברוך ) יהוה אתה ברוךנַָּטע בתוֵכנו.  עולם ייֲאשֶׁ

 : אמן  :)נוֵתן התורה    ( שמו ברוך הוא ו

p.198 

ת ֵשם  לּו אֶׁ ַהלְּ ֵני  יהוהיְּ יו ִלבְּ ל ֲחִסידָּ כָּ ה לְּ ִהּלָּ ַעמֹו תְּ ן לְּ רֶׁ ם קֶׁ ִים. ַוּיָּרֶׁ מָּ שָּ ץ וְּ רֶׁ ַבּדֹו הֹודֹו ַעל אֶׁ מֹו לְּ ּגָּב שְּ ַעם  ישראלִכי ִנשְּ

לּו יָּּה. בֹו ַהלְּ רֹּ ִתי ַאל ַתֲעזבּו קְּ ם. תורָּ יהָּ ייֵעץ חַ  : כי לַקח טוב נַָּתִתי לכֶׁ כֶׁ ר ם היא לַמֲחִזיִקים בּה. ותמְּ יהָּ   : מֻאשָּ כֶׁ רָּ ּדְּ

יהָּ שלום ִתיבתֶׁ ֵכי נעם וכל נְּ ם   יהוהֲהִשיבנו  : ַדרְּ דֶׁ ה. ַחֵּדש יֵָּמינו כקֶׁ  : ֵאליך ונָּשּובָּ

.200p 

לינו לַשֵבַח   ה ליוֵצר בֵראִשית. שֶׁ   .דון הכללאעָּ ֻדּלָּ שנו כגו  לאלֵתת ּגְּ צות. ו יי עָּ חות   לאהֲארָּ ּפְּ שמנו כִמשְּ

מה. שֶׁ  ֵלנו ככל המונָּם  לא הֲאדָּ ם וגורָּ ֵקנו כהֶׁ לְּ ֵני  : שם חֶׁ ַתֲחִוים ומוִדים לפְּ ִעים וִמשְּ נו כורְּ   מלךַוֲאַנחְּ

ִכים הקדוש  לָּ כי המְּ  : הוא ברוךמלְּ

יָּה  נֶׁאמר. והָּ ץ. ביום ה מלךל  יהוהוְּ רֶׁ יֶׁה  הואַעל כל האָּ  : אחד ושמו אחד  יהוהִיהְּ
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א. אמן קדש שמה ַרבָּ ַּגַּדל וִיתְּ כּוֵתּה בחַ  : ִיתְּ ליך מלְּ עּוֵתּה וַימְּ א כרְּ עלמא ִּדי ברָּ כל בית ישראל   ייכון וביוֵמיכון ובחַ ייבְּ דְּ

ִריב, ואמרּו אמן ַמן קָּ לא ובזְּ   :בֲעגָּ

ַמּיָּא  לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ ַלם ולְּ ַרך לעָּ א מבָּ ֵהא שמה ַרבָּ ַרך :  אמן יְּ בָּ  ִיתְּ

ֻקדשא. בִריך הוא.   ל שמה ּדְּ ַהּלָּ ה וִיתְּ ַעּלֶׁ ר וִיתְּ ַהּדָּ ַנּשא וִיתְּ רוַמם וִיתְּ ַאר וִיתְּ ּפָּ ַתַבח וִיתְּ ַרך. וִישְּ בָּ  : אמן ִיתְּ

א ַּדאמירן בעלמא. ואמרּו אמן תָּ א ונֱֶׁחמָּ תָּ חָּ בְּ א ֻתשְּ תָּ א וִשירָּ ֵעלא מן כל ברכתָּ  : אמן : לְּ

א מן שמּיָּא וחַ   א ַרבָּ מָּ לָּ ֵהא שְּ לינו וַעל כל ישראל. ואמרּו אמןיייְּ  : אמן : ם עָּ

לינו וַעל כל ישראל ואמרּו אמן יו הוא ַיעשה שלום עָּ רומָּ  : אמן  : עושה שלום במְּ

 

 

 

  



10 Sidour personnel de travail pour le samedi matin 

 
1 – surlignez les  en jaune, entourez les mots que vous connaissez א ל י ה  ע ב נ ו כך מם ת ט ש 

2 – surlignez en vert les אין  

3 – en orange les מי 

4 – en rouge les  נודה 

5 – en bleu les  הוא 

6 – entourez les  אדון 

7 – écoutez les vidéos de l’office relatives à ces pages et prononcez ce que vous connaissez. 

8 – suivez le texte dans l’ordre, chaque fois que vous rencontrez un mot entièrement entouré, recopiez-le et 

traduisez-le 
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ִמי   ֵכאלהינו,  ִמי  מֹוִשיֵענּו:  כְּ ֵאין  ֵכנּו,  ַמלְּ כְּ ֵאין  ַכאדֹוֵננּו,  ֵאין  ֵכאלהינו,  ִמי  ֵאין  ֵכנּו,  ַמלְּ כְּ ִמי  ַכאדֹוֵננּו, 

מֹוִשיֵענּו: ברוך אלהינו, ברוך ֲאדֹוֵננּו,   ה לְּ ֵכנּו, נֹודֶׁ ַמלְּ ה לְּ ה לאדֹוֵננּו, נֹודֶׁ ה לאלהינו, נֹודֶׁ מֹוִשיֵענּו: נֹודֶׁ כְּ

ֵכנּו, אתה  ֵכנּו, ברוך מֹוִשיֵענּו: אתה הוא אלהינו, אתה הוא ֲאדֹוֵננּו, אתה הוא ַמלְּ  הוא מֹוִשיֵענּו ברוך ַמלְּ

 
Vidéos et feuilles d’étude téléchargeables ici : https://rabbinchinsky.fr/revenir-judaisme/ 

 

 

https://rabbinchinsky.fr/revenir-judaisme/

