Ounetane Tokef :
Il s’agit probablement de l’oraison la
plus émouvante
de toute la prière. Elle a été composée
par le Rabbi
Amnon de Maguncia dans des
circonstances
terribles autour de son
martyre en Allemagne au XIIème
siècle, et elle affirme le pouvoir sacré
du Jour du Jugement. Après avoir
énuméré les différents chemins que
l’existence peut prendre, puisque
“lors de Roch Hachana il s’inscrit
face à Toi et lors de Yom Kippour nos
destins se scellent”, son hymne se
conclut en faisant ressortir que “la
techouva, la tefila (la prière) et la
tsedaka (la justice) atténuent le
verdict divin”.
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ּונְ ַתּנֶה ּתקֶף
ָׂשא ַמלְכּו ֶת ָך.
ֻּׁשת הַּיוםּ .כִי הּוא נורָא וְיםּ .ובו ִתּנ ֵ
ּונְ ַתּנֶה ּתקֶף ְקד ַ
ֵׁשב ָעלָיו ֶּב ֱאמֶת:
וְיִּכון ְּב ֶחסֶד ִּכ ְס ֶא ָך .וְת ֵ
ֱאמֶת ּכִי ּ.תָה הּוא ַדּיָן ּומוכִי ַח וְיו ֵד ַע וָעֵד .וְכותֵב וְחותֵם )וְסופֵר
ִׁשּכָחות .וְ ִת ְפּתַח אֶת ֵספֶר ַהּזִכְרונותּ .ו ֵמ ֵאלָיו
ּומונֶה( .וְ ִתזְּכר ּכָל ַהּנ ְ
יִ ָּקרֵא .וְחותָם יַד ּכָל דָם ּבו.
ּומלְ$כִים יֵ ָחפֵזּון.
ִּׁשמַעַ .
ּובְׁשופָר ּגָדול יִ ָּתקַע .וְקול ְּדמָמָה ַדּקָה י ָ
וְחִיל ּו ְר ָעדָה יאחֵזּון.
וְיאמְרּו ִהּנֵה יום ַהּדִיןִ .לפְקד עַל ְצבָא מָרום ַּבּדִיןּ .כִי לא יִזְּכּו
ְבעֵינֶי ָך ַּבּדִין.
וְכָל ָּבאֵי עולָם יַַעבְרּון ְל ָפנֶי ָך ִּכ ְבנֵי מָרוןְּ :כ ַב ָּקרַת רועֶה ֶעדְרו.
ַמ ֲעבִיר צאנו ַּתחַת ִׁשבְטוּ .כֵן ַּת ֲעבִיר וְ ִתסְּפר וְ ִת ְמנֶה וְ ִתפְקד נֶפֶׁש ּכָל
חָי .וְ ַתחְּת ְך ִק ְצבָה ְלכָל ְּברִּיותֶי ָך .וְ ִתכְּתב אֶת ְּגזַר ּדִינָם:

ַּׁשנָה יִָּכתֵבּוןּ .ובְיום צום ּכִּפּור יֵ ָחתֵמּוןַּ .כּמָה יַַעבְרּון .וְַכּמָה
ּבְראׁש ה ָ
יִָּברֵאּון .מִי יִ ְחיֶהּ .ומִי יָמּות .מִי ְבקִּצוּ .ומִי לא ְבקִּצו .מִי ַב ַּמיִםּ .ומִי
ָבאֵׁש .מִי ַב ֶחרֶבּ .ומִי ַב ַחּיָה .מִי ָב ָרעָבּ .ומִי ַב ָּצמָא .מִי ָב ַרעַׁשּ .ומִי
ִּׁשקֵט ּומִי
ַב ַּמֵּגפָה .מִי ַב ֲחנִיקָה ּומִי ַב ְּסקִילָה .מִי יָנּו ַחּ .ומִי יָנּו ַע .מִי י ָ
ִּׁשפֵלּ .ומִי יָרּום:
ָׁשר .מִי י ָ
ִּׁשלֵוּ .ומִי יִ ְתיַּסָר .מִי יֵָענִיּ .ומִי יֵע ֵ
יִ ָּטרֵף .מִי י ָ
ּותְׁשּובָה ּו ְת ִפּלָה ּו ְצ ָדקָה) :צום קול ממון(
ַמ ֲעבִירִין אֶת ר ַע ַהְּגזֵרָה:
ָׂשר וָדָם:
ֱאמֶת ּכִי ּ.תָה הּוא יו ְצרָם .וְּ.תָה יו ֵד ַע יִ ְצרָםּ .כִי הֵם ּב ָ
דָם יְסודו ֵמ ָעפָר .וְסופו ֶל ָעפָרְּ .בנַפְׁשו יָבִיא ַלחְמו .מָׁשּול ְּכ ֶחרֶס
ִׁשּבָרְּ .כ ָחצִיר יָבֵׁשּ .ו ְכצִיץ נובֵל.
ַהּנ ְ
נוׁשבֶתּ .וכְבָק ּפו ֵר ַח .וְַכחֲלום יָעּוף:
ו ְּכצֵל עובֵרּ .ו ְכ ָענָן ָּכלָהּ .וכְרּו ַח ָ

סרג' פרידמן  -אורט צרפת

