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שיהיו  כדי   - שורשים  ולא  רגליים  להם  יש  אדם  "בני 

אלא  במקום  לא  מעוגן  היהודי  זה.  אצל  זה  אורחים 

בזמן... ששת אלפי שנים של תודעה עצמית הן מולדת. "
ג'ורג' סטיינר

« Les arbres ont des racines, les hommes ont 

des jambes et sont chacun les hôtes de l’autre 

… le Juif a son ancrage non dans un lieu mais 

dans le temps … Six mille ans de conscience de 

soi-même sont une patrie. »

George Steiner
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בר אלפי שנים חיים יהודים בכל רחבי העולם, 

של  מקורותיו  יבשות.  חמש  פני  על  ופזורים 

הסהר  ובאזור  הקדום  במזרח  הינָם  היהודי  הַעם 

ישראל.  לארץ  ואבותיו  אימותיו  נדדו  משם  הפורה, 

שגשוג  של  תקופות  ובעקבות  השנים  שחלפו  ככל 

מחד גיסא ושפל מאידך גיסא, התפזר הַעם היהודי 

בכל רחבי תבל, אם מבחירה ואם מכורח. 

מסורת אבות וִאימהות האוּמה מתחילה את סיפורה 

מחוץ לארץ ישראל והתולדות המכוננים הינם מסע 

מתמשך של נדודים אל הארץ וממנה. 

בכל  העם  של  השונות  קהילותיו  בין  הקשרים 

ובין קהילות אלה לבין ארץ ישראל, עברו  פזורותיו, 

תהפוכות רבות ושונות לאורך הדורות. בכל תקופה 

גם  מקומיים,  הישרדות  מאבקי  לצד  למצוא  ניתן 

חיים עשירים ושגשוג – הן בישראל והן מחוצה לה. 

הציונות  רעיון  דרך  הפזורה,  ימי  ראשית  מאז 

אלה,  ימינו  ועד  ה־19  המאה  בשלהי  שהתפתח 

ועשירה  מורכבת  דיאלוגית,  מציאות  מתקיימת 

המשמרת חוט עדין וייחודי הקושר בין יהודים החיים 

מסביב לעולם.

היוזמה המשותפת של התנועה הרפורמית וממשלת 

ביטוי  לתת  מבקשת  "דומים",  בפרויקט  ישראל 

חגיגי למציאות המיוחדת, המתמשכת והמורכבת הזו, 

נפרדים  יהודיים על פני מרחבים  מציאות של חיים 

ֵלמוּת.  לאורך אלפי שנים, המבטאת ַאְחדוּת וׁשְ

משנת  החל  יצוין  ישראל  תפוצות  אחדות  יום 

מועדו  אשר  העברי,  השנה  בלוח  כחג  תשע"ו 

אנו מזמינים קהילות ומשפחות  ז' בחודש חשוון. 

בכל התפוצות להשתמש ּבַהגדה כדי לציין מועד זה.

הגשמים;  את  שואלים  במרחשוון,  "בשלושה 

עשר  חמישה  בו,  בשבעה  אומר,  גמליאל  רבן 

יום אחר החג, כדי שיגיע האחרון שבישראל 

לנהר פרת." 

תענית א, ג

לתחילת  נפרדים  ימים  שני  קבעו  הִמשנה  חכמי 

התפילה לגשם בארץ ישראל למוָדת היובש. "הזכרת 

גשמים"  ו־"בקשת  עצרת  שמיני  מיום  הֶחל  גשמים" 

משתנָה  בו  חשוון  מר  בחודש  שבעה  מיום  הֶחל 

וָּמָטר  ַטל  ל"ְוֵתן  העמידה  בתפילת  השנים"  "ברכת 

ֶבל  ִמּבָ הרגל  לעולי  לאפשר  הייתה  הכוונה  ִלְבָרָכה". 

ם. לשוב לביָתם מבלי שהגשם ישיג אותם בדרּכָ

מנהג זה של דחיית בקשת הגשמים הינו ֶסֶמל מוקדם 

לקשר המהותי ההדוק, קשר רוחני וערכי בין ישראל 

והתפוצות, ועל שום כך נקבע יום אחדות תפוצות 

ישראל למועד זה.

כ
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Pendant des milliers d’années les 

Juifs ont vécu dans divers endroits 

du monde, dispersés sur 5 continents. 

Le peuple juif a ses racines dans l’ancien 

Proche-Orient et le Croissant fertile. De 

là, nos ancêtres ont migré vers la Terre 

promise, le pays d’Israël. Mais, comme les 

siècles suivants ont apporté des vagues de 

renaissances et de destructions, les Juifs se 

sont dispersés dans le monde, parfois par 

choix, parfois contre leur gré. L’héritage de 

la nation commence son histoire hors du 

pays d’Israël et l’histoire de sa formation 

est une série continue de migrations vers et 

depuis le pays. Les rapports entre les Juifs 

de chaque lieu où ils s’étaient installés et 

entre ces lieux et le pays d’Israël ont aussi 

connu des changements nombreux et 

variés au cours des générations. À chaque 

moment nous pouvons trouver à la fois des 

combats locaux pour la survie et une vie 

riche,  voire prospère, tant en Israël qu’en 

Diaspora. Depuis les premiers temps de 

la dispersion jusqu’au développement de 

l’idée sioniste, à la fin du dix-neuvième 

siècle, et jusqu’à aujourd’hui a été maintenu 

un dialogue complexe et riche, tissant un 

fil délicat et unique qui relie les juifs vivant 

dans différentes parties du monde.

Le projet « Domim-aLike », initiative 

conjointe du mouvement libéral et du 

gouvernement israélien, a aujourd’hui 

pour objectif d’exprimer ce rapport unique, 

continu et complexe grâce à une nouvelle 

fête. La fête célébrera avec ferveur des 

milliers d’années de vie juive unie et pleine 

en divers lieux du monde.

À partir de 2015 (5776) une nouvelle fête 

sera ajoutée au calendrier juif: le Jour 

de l’unité Diaspora-Israël. La fête sera 

célébrée le 7e jour du mois hébraïque de 

Heshvan.

Nous invitons à la fois les communautés et 

les familles du monde entier à utiliser cette 

Haggada pour la célébration de ce jour.

 Le 3 de Mar-Heshvan, on doit dire des prières 

pour la pluie, mais selon Rabbin Gamliel le 7 du 

même mois, c’est-à-dire 15 jours après la fête de 

Souccoth, de façon que les derniers Israélites aient 

pu rejoindre le fleuve Euphrate. » 

Mishna, Ta’anit, 1:3

Les sages de la Mishna ont établi deux jours 

séparés pour commencer à réciter des 

prières pour la pluie dans le pays d’Israël 

enclin à la sécheresse. La « mention de 

la pluie ». commence à Shemini Atsereth 

(huitième jour d’assemblée à la fin de 

Souccoth) alors que la « requête pour la 

pluie. » est dite à partir du 7 du mois de 

Heshvan (mois également connu sous 

le nom de Mar Heshvan). En ce jour, la  

« bénédiction des années », dans la 

prière de l’Amida, est modifiée pour 

devenir « et apporte rosée et pluie comme  

bénédiction ». Comme l’explique le passage 

de Ta’anit, l’objet de ce processus en deux 

étapes était de faire en sorte que les pèlerins 

juifs de Babylone venus en visite dans le 

pays d’Israël puissent rentrer chez eux sans 

que la pluie ne tombe sur eux pendant le 

voyage.Cette coutume ancienne de reporter 

la prière pour la pluie est un premier modèle 

du très fort lien spirituel et pratique entre 

Israël et la Diaspora. C’est pourquoi le 7 du 

mois de Heshvan a été choisi pour marquer 

le Jour de l’unité Diaspora-Israël.

P
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דיוןפעילות שירה מסימני קריאה 
הסדר

פרקי ההגדה
סדר יום אחדות תפוצות ישראל 

לך לך

ארץ געגועים

שולחן ערוך

כל ישראל ערבים

ברית ייעוד וגורל יהודי

הכנה לסדר
בשבוע שקודם לסדר יום אחדות תפוצות ישראל, החל מראש חודש חשוון, ינחו 

ראשי הקהילות את חבריהם ליצור קשרים ענפים עם כמה שיותר יהודים ברחבי 

העולם )בכל אמצעי אלקטרוני או אחר(. הנתונים על הקשרים שנוצרו בין ראש 

חודש חשוון ו-ז' בחודש ידווחו בעת קיום סדר היום המיוחד ויסומנו על גבי מפת 

העולם, במעין תחרות בין החברים. 

"דומים"  של  הפייסבוק  בדף  הללו  הנתונים  את  לפרסם  מוזמנות  הקהילות 

.)DOMIM-aLike( באינטרנט

בעת הסדר ילבשו המסובין פריטי לבוש ויתקשטו בתשמישי קדושה ממקומות 

שונים בעולם. הפריטים השונים יוצגו על שולחן הסדר או סביב לו.

את הקשרים הענפים שָיצרו החברים הם יחלקו עם עמיתיהם במהלך הסדר.

8

10

14

22

24 

30

פעילות 



Activités

  7

Sections de la Haggada
 Séder du Jour de l’unité Diaspora-Israël

« Lekh-Lekha ».

Pays de la nostalgie

Repas de fête

Responsabilité mutuelle juive

L’alliance de la destinée et de l’avenir juif

9

11

15

23

25 

31

Préparations du Séder
Durant la semaine qui précède le Jour de l’unité Diaspora-Israël 

(commençant le 1er Heshvan) les leaders communautaires 

encouragent leurs membres à prendre contact avec le plus 

grand nombre possible de juifs dans le monde (par e-mail, par 

Internet ou par tout autre moyen). Les informations recueillies 

pendant la semaine seront présentées pendant le Séder du Jour 

de l’unité Diaspora-Israël et reportées sur une carte du monde. 

Les participants peuvent concourir pour savoir lequel à le plus de 

connexions ou lequel a trouvé des connexions dans des endroits 

intéressants et inattendus.

Les communautés sont invitées à charger les informations 

recueillies sur la page Facebook de « Domim-aLike ».

Pendant le Séder les participants porteront des vêtements et des 

objets religieux des diverses parties du monde. Les objets seront 

répartis sur la table du Séder ou à côté d’elle.

Les participants partageront avec leurs amis les contacts juifs 

qu’ils auront eus pendant la semaine.

Chants Activités ÉchangesTable du 
Séder

 Lectures
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ברכת השנים 

ְלטֹוָבה  ְתבּוָאָתּה  ִמיֵני  כָּל  ְוֶאת  ַהזֹּאת  ַהשָָּׁנה  ֶאת  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ָעֵלינּו  בֵָּרְך 

ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ָעל פְֵּני ָהֲאָדָמה ְוַשׂבְֵּענּו ִמטּוָבּה ּוָבֵרְך שְָׁנֵתנּו כַּשִָּׁנים 

ִנים.  ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה, בנוסח ספרד מוסיפים: כִּי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאתָּה ּוְמָבֵרְך ַהשָּׁ

בָּרּוְך ַאתָּה ה'  ְמָבֵרְך ַהשִָּׁנים.

הדלקת נר כדור הארץ )נר כדורי(
ַהנֵּר ַהֶזה ָאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהנִּסִּים ְוַעל ַהתְּׁשּועֹות ְוַעל ַהנְִּפָלאֹות שֶָׁעִשׂיָת 

ַלֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו ְּבכֹל ֲאָתר ְוֲאָתר ּוְבכֹל ְּתפּוָצה ּוְתפּוָצה כְֵּדי ְלהֹודֹות 

ְלשְִׁמָך ַעל ִנסֶּיָך ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוְתׁשּועֹוֶתיָך.

בָּרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר 

ִקדְָּׁשנּו בְִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ְלַהְדִליק ֵנר 

ַאְחדּות ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל. 

ִהנֵּה ַמה ּטֹוב, וַּמה נִָּעים 

ֶבת ַאִחים ּגַם ָיַחד ׁשֶ

סדר 

יום אחדות 
תפוצות ישראל

"בשלושה במרחשוון, שואלים את 
הגשמים; רבן גמליאל אומר, בשבעה 

בו, חמישה עשר יום אחר החג, כדי 
שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת." 

תענית א, ג

היום יום ז' בחשוון שנת  אנו 
בקהילת  חוגגים את 

יום אחדות תפוצות ישראל.

ברכת הזמן 

בָּרּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו 

ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו 

ְוִקיְָּמנּו ְוִהִגּיָענּו ַלְזַמן ַהֶּזה. 

ַאֵמן.

שירה

מסימני 
הסדר



Table du 
Séder

Chants
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Comme il est doux 

et agréable

Pour des frères de 

demeurer ensemble.

« Le 3 de Mar-Heshvan on dit les prières pour la pluie 
mais selon Rabbi Gamliel, le 7 du même mois, c’est-à-dire 
15 jours après la fête de Souccoth, afin que les derniers 
Israélites aient pu atteindre le fleuve Euphrate. »
Mishna, Ta’anit 1, 3 

Bénédictions des années
Bénis pour nous Éternel notre Dieu cette année 

et ses récoltes. Apporte la rosée et la pluie comme 

bénédiction sur la terre.  Satisfais-nous par Ta bonté 

et bénis notre année comme les autres bonnes 

années. Les communautés séfarades ajoutent « car tu es un 

Dieu bon et généreux et bénis les années ». Sois loué 

Éternel qui bénis les années.

SéDer Du

Jour De L’unITé 
DIaSPora-ISraëL

Hiné ma tov ou-ma nayim

Sheveth ahim gam yahad. 

shehecheyanu
Baroukh ata Adonai, elohénou melekh 
ha’olam, shehehiyanu ve-kiyimanou 
ve-higui’anou lazman hazé.
Amen.

allumage de la bougie du monde

Nous allumons cette bougie pour les 

miracles, pour les saluts et pour les 

merveilles que Tu as accomplis pour 

nos ancêtres en tout lieu et dans toute 

dispersion, pour remercier Ton nom 

pour Tes miracles, merveilles et saluts.

aroukh ata Adonai, elohénou 

melekh ha’olam, asher kideshanou 

bemitsvotav ve’tzivanu lehadlik ner 

tefoutzoth Yisrael.

Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, 

Roi de l’univers qui nous as sanctifiés 

par tes commandements et nous as 

ordonné d’allumer la lumière des 

communautés juives de par le monde

auJourD’HuI, 7 Du MoIS D’HeSHvan, nouS, MeMBreS 
De La coMMunauTé De   
céLéBronS Le Jour De L’unITé DIaSPora-ISraëL

Sois loué Éternel notre Dieu 
Roi de l’univers qui nous as 
fait vivre, nous as maintenus 
debout et nous a permis 
d’atteindre ce moment.
Amen.
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קריאה 

מי  של  אלא  )אוטוכטוניה(  הארץ  מן  לידה  של  סיפור  איננו  התנכ"י  ...הסיפור 

שתמיד בא אל הארץ ממקום אחר או הולך ממנה למקום אחר... וכך בעוד שכיוון 

אחד חשוב ביותר בדת התנ"כית מבטא תחושת שייכות אורגנית, "טבעית" בין 

עם לארצו, כיוון אֶחר, מנוגד, בדת הישראלית והיהודית, מבטא שוב ושוב ערעור 

על הזיקה האוטוכטונית. 
דניאל ויונתן בויארין, אין מולדת לישראל

צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל שפזרן לבין האומות.
תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף פ"ז, עמוד ב

לכי לך  
דבי פרידמן 

לכי לך אל הארץ שאראה לך 

לך לך אל מקום שלא תכיר 

לכי לך בדרכך אתן ברכה לך 

ולברכה תהיי את, לכי לך. 

לכי לך ואני אגדיל מאוד שמך 

לך לך, אשבח את שמך 

לכי לך למקום אשר אראה לך 

לשמחת חיים, לכי לך. 

ולברכה תהיי את, לכי לך

ֶלְך-ְלךָ
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל-ַאְבָרם, ֶלְך-ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך, 

ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך" 
בראשית יב, א

האדם העברי לא התחיל את חייו בארץ ישראל, כי אם מחוצה לה. מסע 
ראשון זה משרטט עד לימינו את דמותו הנודדת של העם היהודי – הלוך 

ושוב, אל ארץ ישראל וממנה.

שירה



Chants

« L’histoire biblique n’est pas une histoire d’autochtones; elle est 

celle de personnes venant toujours de quelque part ailleurs. … Mais 

en même temps qu’il y a une importante et vitale force d’expression 

au sein de la religion biblique qui promeut un sens de connectivité 

organique ‘naturelle’ entre ce Peuple et cette Terre, une installation 

sur la Terre, dans l’autre sens ou dans une force opposée, la religion 

israélite et juive est perpétuellement une non-installation de la 

notion même d’autochtonie. »

Daniel et Jonathan Boyarin, a Traveling Homeland - une patrie voyageuse

 Lectures
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« L’Éternel avait dit à Abram Éloigne-toi de ton pays, de 
ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je 
t’indiquerai. »
Genèse 12, 1

Le peuple hébreu n’a pas commencé son existence dans 
le pays d’Israël, mais à l’extérieur. De ce premier voyage 
jusqu’à aujourd’hui, les Juifs ont maintenu leur caractère 
de peuple voyageur, depuis et vers le pays d’Israël.

LekH-LekHa

Lekhi-lakh
 Debby Friedman 

Lekhi lakh vers un pays que je te montrerai

Lekh-lekha vers un endroit que tu ne connais pas

Lekhi-lakh, sur ton chemin Je te bénirai

Et tu seras une bénédiction – Lekhi lakh

Lekhi-lakh et je rendrai ton nom grand

Lekh lekha et tout le monde glorifiera ton nom

Lekhi-lakh vers l’endroit que je te montrerai

Pour la joie de la vie – Lekhi lakh

Le Saint, béni soit-il, s’est conduit 

avec miséricorde avec les Juifs en les 

dispersant parmi les nations.
Babylonian Talmud, Pessahim, 87b
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דיון

קריאה 

מסימני 
הסדר

אילו חוויות יהודיות יש לכם מנדודיכם בעולם?

אמר רבי ָאִבין, משל לצלוחית של ַּפְלָיטֹון )בושם( הנתונה בבית 

הקברות ולא היה אדם יודע ריחה. מה עשו? נטלוה וטלטלוה ממקום 

למקום והודיעו ריחה בעולם.

כך היה אברהם דר בתוך עובדי עבודה זרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, 

לך לך מארצך ואני אודיע טבעך בעולם.
מדרש תנחומא, פרשת לך לך, סימן ג

בהשראת האגדה ממדרש תנחומא, אנו מברכים על מיני ועשבי 

בשמים המונחים על קערת הסדר, המבטאים את הניחוח היהודי 

הנישא בכל התפוצות.

ֵאיֶזהּו דָָּבר שֶַׁהנְּשָָׁמה ֶנֱהֵנית ִממֶּּנּו ְוֵאין ַהּגּוף ֶנֱהֶנה 

ִממֶּּנּו? ֶהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ָהֵריַח.
ברכות מג, ב

בָּרּוְך ַאתָּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 

ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִמיֵני בְָּשִׂמים. 

ַאֵמן.



Table du 
Séder

 Lectures
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Quelles expériences juives avez-vous acquises de vos errances dans 

le monde ?

Rabbi Avin a dit, c’est comme un plat de parfum placé dans le cimetière où 

personne ne peut le sentir. Que firent-ils ? Ils le prirent et le déplacèrent d’un 

endroit à un autre de telle sorte que le monde puisse connaître son odeur.

Ainsi Abraham a vécu parmi des adorateurs d’idoles et le Saint, béni soit-Il, lui 

a dit : quitte ton pays et je ferai connaître ta nature dans le monde.

Midrash Tanhouma, Lekh Lekha portion, c

Inspirés par la légende du Midrash Tanhouma nous bénissons 

divers types d’herbes et d’épices placés sur le plateau du Séder, 

symbolisant la manière dont la senteur du judaïsme était apportée à 

toutes les communautés de Diaspora.

Qu’est-ce qui donne du plaisir à l’âme et pas au corps ? Vous devez dire : c’est 

l’odeur du parfum.
Talmud de Babylone, Berakhot 43b

Baroukh ata Adonaï 

elohénou melekh haolam 

bore miné besamim

Amen. 

Béni sois-Tu, Éternel, notre 

Dieu Roi de l’univers, Créateur 

de divers types de parfums.

Amen.
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שירה

קריאה 

...נדמה לי שהיהודים הם אלופי האנושות בגעגועים.

הולך לו יהודי מארץ הקודש לספרד. מתיישב באנדלוסיה ובצל עצי הרימונים 

מקל  את  לוקח  הוא  מספרד,  אותו  מגרשים  וכאשר  לציון.  געגועים  שירי  כותב 

הוא  בלאדינו.  שירים  בגעגועים  שר  הוא  ושם  לאיזמיר,  והולך  בידו  הנדודים 

שבה  הנהדרת  לצורה  וגם  לאנדלוסיה  גם  לציון  גם  אחת  ובעונה  בעת  מתגעגע 

היה מתגעגע לציון בהיותו באנדלוסיה.

והולך לו אדם מארץ הקודש לאשכנז וכאשר מגרשים אותו משם, הוא לוקח 

איתו את שפת אשכנז לכל מקום ואת הלבוש של אשכנז ואת המגבעת רחבת 

השוליים של אשכנז. הוא שר בדביקות בשפת-אשכנז את שירי הגעגועים לציון 

שהיה שר באשכנז . 

ויושב בתוכה עדיין הוא ממשיך להתגעגע אליה  אפילו כאשר הוא מגיע לציון 

בשפת אשכנז ובניגון שלה. 
עמוס קינן, אל ארצך אל מולדתך

ארץ געגועים

היום ליבי אלייך יאיר 

היום קולי עלייך ישיר 

קרוב אני בדימיוני 

וזכרוני שומר שנים 

בשיר געגועים נוגע 

ושיר געגועים יודע 

היום אני שובר שתיקה 

היום אני חובק תשוקה 

ואל הים אני הולך 

את המילים אני שופך 

בשיר געגועים נוגע... 

חולם שהיא תבוא אלי 

אולי תבין את סודותי 

אז מסתתר ברגשותי 

ותפילתי היא געגועי 

בשיר געגועים נוגע...

שיר געגועים
מילים ולחן: קובי אפללו

"ְּכִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן-ִקָּנּה ֵּכן-ִאיׁש נֹוֵדד ִמְּמקֹומֹו." 
משלי כז, ח

מיד כשיצא היהודי לדרך, והנה התחיל להתגעגע. נראה שהגעגוע, יותר 
משהוא מופנה למקום מסוים, הינו תכונה אינהרנטית לעם אשר לו ארץ 

קודש אחת וארצות מולדת רבות.



Chants
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« Comme un oiseau qui erre loin de son nid, tel est l’homme 
qui erre loin de son pays. »
Proverbes 27, 8

Dès que les Juifs se mettent en route pour leur voyage, 
ils commencent à sentir la nostalgie. Plutôt que se 
concentrer sur un quelconque endroit spécifique, la 
nostalgie semble être une caractéristique inhérente à un 
peuple qui a une Terre sainte et de nombreuses patries.

chant de nostalgie  
Kofi Abalo 

Hayom koli alayikh yashir

Karov ani bedimyoni

Vezikhroni shomer shanim

Beshir ga’agu’im nogeya

Veshir ga’agu’im yodeya

Hayom ani shover shtikah

Hayom ani hovek tshukah

Ve’el hayam ani holekh

El hamilim ani shofekh

Beshir ga’agu’im nogeya…

Holem shehi tavo elaï

Oulay tavin eth sodotaï

Az mistater berigshotaï

Vetfilati hi ga’agu’i

Beshir ga’agu’im nogeya…

Un Juif quitte la Terre sainte et va en Espagne. 

Il s’installe en Andalousie et, à l’ombre des 

grenadiers, il écrit des poèmes nostalgiques 

à l’égard de Sion. Et, lorsqu’il est expulsé 

d’Espagne, il prend son bâton de marche et 

va à Izmir (Turquie). Et là il chante des chants 

nostalgiques en ladino. Il a simultanément 

la nostalgie de Sion et de l’Andalousie. Une 

autre personne migre de Terre sainte en 

Europe centrale. Et lorsqu’il en est expulsé 

il emporte avec lui, où qu’il aille, la langue 

yiddish d’Europe centrale et les vêtements 

d’Europe et le chapeau à large bord d’Europe. 

Il chante avec dévotion en yiddish les chants 

nostalgiques pour Sion qu’il avait l’habitude 

de chanter en Europe.

Même lorsqu’il arrive à Sion et s’y installe, il 

continue à avoir la nostalgie de Sion en langue 

yiddish et dans les mélodies d’Europe.

amos kenan, Your Land, Your country - votre patrie, 
votre pays

voir traduction page. 17

Le PaYS De La noSTaLGIe
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שירה
אילנות  

מילים: אחינועם ניני ולאה גולדברג, 
לחן: אחינועם ניני

כאן לא אשמע את קול הקוקיה, 

כאן לא יחבוש העץ מצנפת שלג, 

אבל בצל האורנים האלה 

כל ילדותי שקמה לתחיה. 

צלצול המחטים: היה היה 

אקרא מולדת למרחב השלג 

לקרח ירקרק כובל הפלג, 

ללשון השיר בארץ נכריה. 

אולי רק ציפורי מסע יודעות 

כשהן תלויות בין ארץ ושמים 

את זה הכאב של שתי המולדות. 

איתכם אני נשתלתי פעמים, 

איתכם אני צמחתי, ארנים, 

ושורשי בשני נופים שונים. 

Je me rappelle ces 

montagnes couvertes 

de neige 

et un chant sur FM 93 oh ma 

chérie j’ai grandi avec toi 

mais mes racines sont des 

deux côtés de la mer. 



Chants
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Ici je n’entendrai pas la voix du coucou

Ici l’arbre ne portera pas une cape de neige

Mais c’est ici à l’ombre de ces pins

Que toute mon enfance se réveille

Le carillon des aiguilles : Il était une fois – 

J’ai appelé l’espace enneigé patrie

Et la glace verte au bord de la rivière

Était la grammaire du poème dans un lieu 

etranger.

אני זוכרת אותם הרים מושלגים

FM 93 ושיר מתנגן בתחנת

הו אהובי! צמחתי יחד איתך

אך שורשיי נטועים משני עברי הים.

Peut-être les oiseaux migrateurs 

sont seuls à connaître  

 suspendus entre terre et ciel  

 la migraine de deux patries.

Avec vous je fus transplanté deux fois, 

avec vous, pins, je fis pousser  

des racines dans deux paysages disparates.

Aujourd’hui mon cœur s’allumera pour toi

Aujourd’hui ma voix chantera pour toi

Je suis près dans mon imagination

Et je conserve mes souvenirs pendant

des années.

Je touche un chant de nostalgie

Et je connais un chant de nostalgie

Aujourd’hui, je brise mon silence

Aujourd’hui j’embrasse le désir

Et je marche vers la mer

Je crache les mots

Je touche un chant de nostalgie

Je rêve qu’elle vienne à moi

Peut-être comprendra-t-elle mes secrets

Ainsi je me cache dans mes émotions

Et ma prière est ma nostalgie

Je touche un chant de nostalgie

chant de nostalgie  
Kofi Abalo 

arbres
Texte Leah Goldberg et texte additionnel de 
Ahinoam Nini ; musique Ahinoam Nini
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קריאה 

מסימני 
הסדר

ֵקִדים   ׁשְ ר ּבִ יָחה ֻסּכָ י ַמְרּתִ ִאּמִ
הרצל חקק

ן ַמְרִציָפּ
שקדים  ממחית  המיוצר  העולם  בכל  מוכר  ממתק  הינו  ן  ַמְרִציָפּ

וניל,  ורדים,  מי  כדוגמת  משתנות  תוספות  עם  וסוכר  טחונים 

ן  הַמְרִציָפּ של  מקורו  השונים.  מקורותיו  פי  על  ועוד,  נוגט  קקאו, 

הייצור  מקום  אם  מחלוקת  יש  כי  ונראה  בוודאות  ידוע  אינו 

חדר  מקרה,  בכל  באירופה.  או  באסיה  היה  הממתק  של  הראשון 

ן לכל התרבויות והינו נפוץ כיום בכל העולם. בקרב יהודים  הַמְרִציָפּ

יהודי  בקרב  וכן  תפוצותיהם  כל  על  ספרד  ויהודי  ארצישראליים 

ן מסמל חגיגיות ושפע ונעשה בו שימוש באירועי  אירופה, הַמְרִציָפּ

מעגל החיים ובשמחות. 

תפוצות  אחדות  יֹום  של  הסמלי  ַלמאכל  נבחר  ן  הַמְרִציָפּ

ישראל, על שום טעמו המתוק, והזיכרון הייחודי 

אשר הוא מביא עמו. גמישות בצק המרציפן 

המתלווה לגמישות תרבותית, מייצרת סוגים 

ובטעמים  שונות  בצורות  ן  ַמְרִציָפּ של  שונים 

מעט שונים בכל תפוצה ותפוצה.

ל ֵמי ְוָרִדים. ֵריַח נִָעים ׁשֶ

נַֹּעם ה ְלִזְכרֹונֹוַתי ּבַ ֲאִני ְמַחּכֶ ִלי ׁשֶ ַמזָּ

ֵקִדים ְ עֹוָלם ַהּתֹוֵאם אֹוָתם. ִהנֵּה ַהּשׁ ִָּחיד ּבָ ַהי

ר רֹוְתִחים. ֵמי ֻסּכָ ים ִנְמָהִלים ּבְ תוּׁשִ ַהּכְ

י ְמִכינָה לוִּזינָא ְלָבנָה ִאּמִ

ָלִדים. ְּ ַלֻהּלֶֶדת ַהי

אֹוִמים ַאִחים... נֵי ּתְ ׁשְ

ּ אֹוִמים נֹוְלדו נֵי ּתְ ׁשְ

ֵקִדים. ר וּׁשְ ֵעינֵיֶהם ֻסּכָ

ַחת. ּכַ ִנים לֹא ִנׁשְ וָּבֲאִויר ַהֲעָמַדת ּפָ

ֵמי ְוָרִדים. 



  19

Table du 
Seder

Ma mère fait bouillir le sucre avec les 
amandes / Herzl Habak

Un goût agréable d’eau de rose

J’ai de la chance d’attendre mes souvenirs avec seulement

Ce qui est agréable dans le monde qui leur est convient. Maintenant 

les amandes écrasées sont mélangées avec l’eau sucrée bouillante.

Ma mère prépare de la luzina blanche

Pour marquer la naissance des enfants

Des frères jumeaux…

Des jumeaux sont nés

Leurs yeux sucre et amande

Une inoubliable présence dans l’air.

Eau de rose

le poète et écrivain Herzl Hakak est né en Irak en 1948. Il s’est installé en Israël 
avec sa famille lorsqu’il était un jeune enfant.

Massepain
Fait de pâte d’amandes écrasées et de sucre, 

le massepain est une confiserie bien connue 

de par le monde. Dans les différents pays, 

des parfums variés sont ajoutés au mélange, 

y compris de l’eau de rose, de la vanille, 

du cacao, du nougat, etc. Personne ne sait 

avec certitude où le massepain fut fabriqué 

pour la première fois et il semble y avoir 

débat pour savoir si l’origine est asiatique 

ou européenne. En tout cas le massepain 

a été adopté pratiquement dans toutes les 

cultures et on le trouve partout dans le 

monde. Chez les juifs de la Terre d’Israël, 

chez les juifs d’origine espagnole (séfarades), 

dans toutes leurs dispersions ultérieures, le 

massepain est devenu symbole de festivité 

et d’abondance ; il fut souvent utilisé lors des 

cérémonies marquant les étapes de la vie 

et lors d’événements joyeux.

Nous avons choisi le massepain comme 

aliment symbolique clé pour le Jour 

de l’unité Diaspora-Israël en raison 

de son goût sucré et des souvenirs et 

contextes juifs qu’il souligne. La texture 

souple du massepain et la souplesse de 

sa fabrication et de son utilisation dans 

différents environnements culturels 

signifient que les divers formes et 

goûts peuvent être rencontrés dans 

pratiquement toutes les communautés 

juives de par le monde.

 Lectures
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פעילות 

דיון

אילו געגועים בין דוריים אתם נושאים עמכם, וכיצד זיכרונות שלא 

חוויתם הופכים להיות הזיכרונות שלכם?

במקום זה בסדר יום אחדות תפוצות ישראל ניתן לקיים "סדנת מרציפן" אשר 

תעסיק את הילדים בשעה שהמבוגרים ממשיכים בסעודה או בקריאת ההגדה. 

את התוצרים יציגו הילדים בתום הסדנה או יאכלו בסיום הסדר.

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו 

ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשַהּכֹל 

ִנְהָיה ִּבְדָברֹו

ַאֵמן

טועמים מן המרציפן ומברכים 



Activités

Échanges
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Quelles nostalgies « transgénérationnelles » portez-vous avec 

vous? Comment les souvenirs (d’événements) que vous n’avez pas 

vécus personnellement deviennent-ils vos propres souvenirs ?

Mangez un peu de massepain et récitez la bénédiction

À ce point du Séder qui marque le Jour de l’unité Diaspora-

Israël on peut choisir d’avoir un atelier de massepain permettant 

d’occuper les enfants pendant que les adultes continuent à lire 

la Haggada. Les enfants peuvent présenter leurs créations en 

massepain à la synagogue ou dans le centre communautaire, ou 

les manger à la fin du Séder.

Baroukh ata Adonai, elohénou 

melekh ha’olam

shehakol nihiye bidvaro.

Amen.
Béni sois-Tu, Éternel notre 

Dieu, Roi de l’univers par qui 

toute chose existe. 

Amen.
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מסימני 
הסדר

שולחן ערוך

רבי יעקב עמדין בסידורו כותב על מצוות הסעודה בימים טובים ובמועדים: "וכן 

מקומות  "ומנהג  כתב:  החיים  ובכף  סעודה."  בשמחת  טוב  יום  לעשותן  מצוה 

הללו לעשות הסעודה בראש חודש )טבת( ונכון הוא, והעושה סעודה בכל יום 

של חנוכה הרי זה משובח." 

ובני  איסר  ואסרו  קיום  חשמונאי  בני  קיימו  כן  "על  כתוב:  אנטיוכוס  במגילת 

כימי  ושמחה  משתה  ימי  האלה  הימים  שמונת  את  לעשות  עמהם  ישראל 

המועדים הכתובים בתורה..."

במועדים  השנה,  לוח  באירועי  מצווה  סעודת  לקיים  ישראל  בעם  הוא  מנהג 

מיוחדים, בימי זיכרון ובימי שמחה.

אם  פיו,  על  התקדים  לפי  נוהג  ישראל  תפוצות  אחדות  ביום  הסעודה  מנהג 

עולם  לבורא  ותשבחות  שירות  אומרים  או  תורה,  בדברי  מדברים  בסעודה 

שאר  של  בסעודות  גם  מצוה  לסעודת  זו  נחשבת  ִנסיו,  את  ברבים  ומפרסמים 

ימות השנה.

תכלול  ישראל  תפוצות  אחדות  ביום  המצווה  סעודת  כי  ממליצים  הסדר  עורכי 

שומרים  בה  תערובת,  בהגדרתה  שהיא   - "סגסוגת"  בבחינת  שהינם  מאכלים 

הרכיבים על תכונותיהם הייחודיות, ובה בעת קרובה היא גם לתרכובת, ההופכת 

נבדלות  את  יסמלו  אלה  מאכלים  חדשות.  חומר  תכונות  לבעלי  הרכיבים  את 

ישראל בתפוצותיהם השונות מחד ואת אחדותם והמכנים המשותפים שלהם 

לאורך הדורות מאידך.

בין המאכלים ניתן לשלב: קובה / קרעפל'ה / סושי / קציצת ירקות או בשר /

יחד.  גם  ולכידות  גבולות  שבירת  והמסמל  יחדיו  הדבוק  מאכל  כל  או  פלאפל 

הגבולות  את  להרחיב  תוכל  בחירתה  פי  על  או  לה,  המוכר  פי  על  קהילה  כל 

הקולינריים שלה ליבשות נוספות.

ברכת המזון

לאחר הסעודה ממשיכים בסדר יום אחדות תפוצות ישראל

"מצוה לעשותן יום טוב בשמחת סעודה."
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Dans son livre de prière Rabbi Yaacov 

Amadin traite du commandement d’avoir 

un repas de fête les jours fériés et de 

fêtes : « C’est un commandement d’en faire 

lors d’un bon jour (Yom Tov) par la joie d’un 

repas de fête. Et dans Kaf Hahaïm (770:13) il 

a écrit : « la coutume dans ces lieux est d’avoir 

un repas de fête le premier jour du mois (de 

Teveth) et c’est bien: et pour ceux qui ont un 

repas de fête tous les jours de Hannouca cela 

vaut mérite. »

C’est une coutume juive que d’avoir un 

repas de fête, une Seoudath Mitsva, pour 

les occasions spéciales, joyeuses et 

même tristes.

Notre proposition d’avoir un repas de fête 

le Jour de l’unité Diaspora-Israël repose 

sur le fait que dès que le repas comporte 

des mots de la Tora, ou des chants ou des 

louanges au Créateur pour célébrer des 

miracles divins, le repas est considéré 

comme une Seoudath Mitsva même s’il a 

lieu n’importe quel autre jour de l’année.

Dans le Rouleau d’Antiochus (texte ancien 

racontant l’histoire de Hannouca) il est 

écrit « Ainsi les Hasmonéens, et les Juifs qui 

les suivaient, ont établi la pratique de rendre 

ces huit jours des jours de festin et de joie au 

même titre que pour les occasions citées dans 

la Tora… » 

Nous suggérons que la Seoudath Mitsva du 

Jour de l’unité Diaspora-Israël comporte 

des plats basés sur l’idée d’alliage, soit 

un mélange dans lequel chacun des 

composants garde sa propre identité, et 

pourtant en vient à produire un composé 

dans lequel les ingrédients se combinent 

et acquièrent de nouvelles propriétés. 

Des plats de fusion sont idéaux à cette fin, 

symbolisant l’identité unique de toutes 

les différentes communautés juives ainsi 

que leurs unité et caractères communs.

Parmi les plats pouvant être servis,  

citons : kibbeh / kreplach / sushi / 

boulettes faites de légumes/viande/

fallafel, ou tout autre plat symbolisant 

la traversée de frontières et l’unité. 

Vous pouvez préférer choisir des plats 

de la ou des cultures représentées dans 

votre propre famille ou communauté, 

ou d’étendre vos horizons culinaires à 

d’autres pays et continents. 

Le rePaS De FêTe

Birkath hamazon  
Baroukh ata Adonai, elohénou melekh ha’olam shehakol nihiyeh bidvaro.

Après le repas de fête, ceux qui le souhaitent peuvent continuer le Séder du Jour de l’unité 
Diaspora-Israël.

«Commandement d’en faire lors d’un bon jour (Yom Tov) par la joie d’un 
repas de fête.»
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שירה

קריאה 

"ְוָכְׁשלּו ִאיׁש-ְּבָאִחיו – אינו אומר 'איש באחיו' אלא 'איש בעוון אחיו'. מלמד 

שכל ישראל ערבים זה בזה". 

מדרש ספרא על ויקרא כו

איש  וכשלו  "ומדרשו  נוסח:  בשינוי  הדברים  על  חזר  לפסוק  בפירושו  רש"י 

נכשל  זה  אחיו,  בשביל  באחיו, 

בעוונו של זה. שכל ישראל ערבין 

זה לזה".

"כי בזה תהיה שייכות של כל 

בני הגולה זה עם זה, שכולם 

לומדים אותו דף, ועל-ידי 

זה תהיה "שפה אחת" ו"עם 

אחד", כי הכול יהיה להם 

עניין בתורה מה לדבר אחד 

עם השני, כי כולם אוחזים 

באותו מקום בלימוד, ובזה 

יתקשרו זה לזה באחדות." 

רבי מאיר שפירא מלובלין ז"ל, הוגה 

רעיון הדף היומי, נפטר ב-ז' בחשוון.

יחד לב אל לב 

נפתח ונראה ת'אור שבשמיים 

יחד לב אל לב 

נפתח בתקווה לאהבה 

איך שהלב נפתח 

חובק את העולם 

ובקריאה גדולה 

לשיר לאהבה 

אימרו הכל אפשר 

זה לא מאוחר 

השחר כבר עלה 

זמן לאהבה 

יחד לב אל לב... 

ורק אם נאמין 

ובלי שום דאווין 

בדרך העולה 

זה שיר לאהבה 

יחד לב אל לב..

ָרֵאל  ּכָל ִישְׂ
ֶזה ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ

"זהו דבר יהודי, היותר ייחודי שביהדות – להיות אחד במניין. 
לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה." 

אבא קובנר

הקיום היהודי תלוי בקשר שבין חלקיו השונים של העם בכל תפוצותיו; 
ערבות הדדית ואחריות של כל פרט לגורלה של הקבוצה, וכן ערבות 

ואחריות של הקבוצה כולה ליחידים שבה.

שיר לאהבה 
איילת ציוני וגילי ליבר
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« Ils vont tomber les uns sur les autres. » eci ne signifie pas  « l’un 

sur l’autre »  mais plutôt « chacun par la faute de l’autre. » Ceci nous 

enseigne que tous les juifs sont responsables les uns des autres.
Midrash Safra sur Lévitique 26

Dans son commentaire sur ce verset Rashi a répété cette 

idée d’une façon légèrement différente : « et l’interprétation 

de ce verset est ‘ils tomberont chacun sur son prochain, pour leur 

prochain – celui-ci tombe par la faute de cet autre’ Car tous les 

Juifs sont responsables les uns des autres. »

« Cela reliera les uns aux autres tous ceux qui sont en Exil, car 
tous étudieront la  même page, créant ainsi ‘une langue’ et ‘un 
peuple’. Car nous aurons un sujet de Tora à discuter avec tous 
les autres, et tous seront au même point de leurs études et ils 
seront donc reliés les uns aux autres dans l’unité. »

rabbi Meir Shapira de Lublin (1887-1933), rabbin hassidique polonais et 

leader politique qui introduisit la Daf Yomi, étude quotidienne coordonnée 

d’une page du Talmud. Shapira décéda le 7 du mois de Heshvan

TouS LeS JuIFS SonT reSPonSaBLeS 
LeS unS DeS auTreS
« C’est une préoccupation juive, l’aspect du judaïsme le plus 
unique - être membre du minyan. Savoir que les neuf  ont 
besoin du dixième, et qu’un a besoin des neuf  »     
abba kovner

L’existence juive dépend du lien entre les 
différentes parties du peuple juif dans toutes ses 
communautés ; la responsabilité mutuelle dans 
tous les sens du terme de chaque individu pour le 
destin de la collectivité ; et la responsabilité de la 
collectivité vis-à-vis de ses membres individuels.

Shir laahava
ayelet Zioni and 
Gili Liber

Yachad lev el lev

Niftach venir’eh ta’or 

shebashamayim

Yachad lev el lev

Niftach betikvah le’ahavah

Eykh shehalev niftach

Chovek et ha’olam

U-vikriyah gdolah

Lashir le’ahavah 

Imru hakol efshar

Ze lo me’uchar

Hashachar kvar alah

Zman le’ahavah

Yachad lev el lev…

Verak im na’amin   

U-vli shum dawin

Badrekh ha’olah

Ze shir le’ahavah

Yachad lev el lev…

voir traduction page. 27
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קריאה 

ַלֲאֻחָּזה  ַלֲעָבֶדיָך  ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֻיַּתן  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאנּו  ִאם  "...ַוּיֹאְמרּו 

ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן: ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו 

ֶאל  ֵמֲעבֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵלב  ֶאת  ְתִניאּון  ְוָלָּמה  פֹה:  ֵּתְׁשבּו  ְוַאֶּתם  ַלִּמְלָחָמה 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה'... ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ... ֹלא ָנׁשּוב ֶאל ָּבֵּתינּו ַעד 

ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו."  
במדבר לב

כיצד הייתם נוהגים אתם בדילמה שעמד בפניה משה? האם על כל הַעם להילחם 

עם חציית הירדן או רק אלו המתכוונים לגור בארץ ישראל?

לוחמי מח"ל במלחמת העצמאות 
כ־4,400 מתנדבים )מח"ל - מתנדבי חוץ לארץ(, ביניהם גברים, נשים, יהודים, ולא-

יהודים, מ־58 מדינות שונות באו לעזרתה של המדינה היהודית בראשית ימיה.

של  והמעורפלים  הקשים  בימים  לכם  הזדקקנו  כך  כל  כאשר  אלינו  "הגעתם 

מלחמתנו לעצמאות ב־1948. תרמתם לנו לא רק מניסיונכם אלא גם את חייכם. 

תרומתכם  את  יוקירו  ותמיד  ישכחו  לא  לעולם  ישראל  ומדינת  ישראל  תושבי 

היחידה והמיוחדת למדינה." 
יצחק רבין

"כוחות מח"ל היו התרומה החשובה ביותר להקמת מדינת ישראל". 
דוד בן גוריון

קריאה 

דיון
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« Ils dirent encore : « Si nous avons trouvé faveur 

à tes yeux, que ce pays est donné en propriété à tes 

serviteurs; ne nous fais point passer le Jourdain. 

» Moïse répondit aux enfants de Gad et à ceux de 

Ruben: « Quoi, vos frères iraient au combat et vous 

demeureriez ici! Pourquoi voulez-vous décourager 

les enfants d’Israël de marcher vers le pays que leur 

a donné l’Éternel ? … Alors ils se rapprochèrent de 

Moise et dirent … Nous ne rentrerons pas dans nos 

foyers que les enfants d’Israël n’aient pris possession 

chacun de son héritage. » 
nombres 32

Que répondriez-vous au dilemme auquel Moise 

a du dû faire face ? Tout le peuple devrait-

il combattre en traversant le Jourdain, ou 

seulement ceux qui ont réellement l’intention 

de vivre en Terre d’Israël ?

Les volontaires 
étrangers dans la Guerre 
d’indépendance d’Israël

a song for love - 
chanson à l'amour
ayelet Zioni and Gili Liber
Ensemble, cœur à cœur

Nous allons nous ouvrir et voir la 

lumière dans le ciel

Ensemble, cœur à cœur, 

Nous allons nous ouvrir dans 

l’espoir de l’amour
 

Quand le cœur s’ouvre

Il embrasse le monde

Et dans un grand cri

Il chante l’amour

Il dit : tout est possible

Il n’est pas trop tard

L’aurore est déjà levée

C’est le temps d’aimer

Ensemble…

Et si on y croit 

Sans hésitation

Dans la route qui monte

C’est un chant d’amour

Ensemble…

Quelque 4 400 volontaires, hommes et femmes, 

juifs et non-juifs, de 58 pays différents sont 

venus aider l’État juif nouvellement créé, dans 

le cadre du programme « Mahal »  (volontaires 

de l’étranger). 

« Vous êtes venus à nous lorsque nous 

avions tant besoin de vous, pendant les 

jours difficiles et incertains de notre guerre d’indépendance 

en 1948. Vous nous avez donné non seulement votre 

expérience mais également vos vies. Les habitants d’Israël 

et l’État d’Israël ne l’oublieront jamais et chériront toujours 

votre contribution unique et spéciale à l’État. » 
Yitzhak rabin

« Les forces du Mahal ont apporté la plus importante 

contribution à l’établissement de l’État d’Israël. » 
David Ben Gourion
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שירה

קריאה 

ַדע, ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעבר ַעל ֶּגֶׁשר ַצר ְמאד ְמאד! 

ְוַהְּכָלל ְוָהִעָּקר ֶׁשּלא ִיְתַּפֵחד ְּכָלל.   
רבי נחמן מברסלב

כל העולם כולו,

גשר צר מאוד

והעיקר

לא לפחד כלל

עם ישראל נמשל לגל של אגוזים. כל הפירות אדם יכול ליטול מהם מתוך השק, 

ואין חבריהם מרגישים. אבל האגוז, כיוון שאתה נוטל בידך מעט מהם - כולם 

מתרגשים. כך ישראל: כיוון שניטל אחד מהם וניתן במחבוש, מיד ניעורים כולם 

ופודין אותו. 

על פי שיר השירים רבה ו

כשעמדתי בבית המשפט בשלב הקראת גזר הדין, שהיה עלול גם להיות הוצאה 

להורג, נשאלתי על ידי השופטים אם ברצוני לומר מילה אחרונה לפני הקראת 

אני  הדין,  גזר  הקראת  לפני  שלי  האחרונות  המילים  שאת  אמרתי   ]...[ הדין  גזר 

מפנה אל בני עמי. לא היה לי ספק שאם יש משפט אחד שאני רוצה לקחת איתי 

בדרכי לשנים ארוכות בבית הסוהר זו האמירה "לשנה הבאה בירושלים."
נתן שרנסקי



Chants

Le peuple juif  peut être comparé à un sac de noix. Avec tous les fruits, 

quelqu’un pourra en prendre une poignée du sac et cela ne changera rien pour 

les autres fruits. Mais avec les noix, si vous n’en prenez que quelques-unes dans 

votre main – toutes s’agitent. Il en est de même pour les juifs : si l’un d’eux est 

pris et emprisonné, tous se réveillent et le sauvent.
Basé sur Shir Hashirim rabba 6

Lorsque j’étais debout au tribunal, pendant la lecture de ma 

sentence – une sentence qui aurait pu aller jusqu’à une exécution 

– les juges m’ont demandé si je souhaitais dire un dernier mot 

avant la lecture de la sentence. […] « J’ai répondu que je dirais mes 

derniers mots à mon peuple  avant la sentence. » Je n’avais aucun 

doute que, s’il y avait une phrase que je souhaitais emporter avec 

moi sur mon chemin vers de longues années d’emprisonnement 

c’était la phrase : « l’an prochain à Jérusalem. »
nathan Sharansky

Sache qu’une personne marche dans

 la vie sur un pont très étroit. Et la 

chose la plus importante est de ne pas 

avoir peur du tout.
rabbi nahman de Breslau

 Lectures
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Kol haolam koulo

Gesher tsar meod

Vehaikar

Lo lefahed klal.

Le monde tout entier

Est un pont tres étroit

L’essentiel

Est de ne pas avoir peur.



  30

קריאה 

מתוך דברים בערב זיכרון לש"י עגנון

ואת  עירנו  את  שמו  יימח  טיטוס  שהחריב  היסטורית  קטסטרופה  "מחמת 

תמיד  אבל  גליציה.  מעיירות  באחת  אלא  בירושלים  נולדתי  לא  מקדשנו, 

ראיתי עצמי כמי שנולד בירושלים".

הדברים האלה, כידוע לכל קורא מקוראי עגנון, הם דברי אמת. אבל, מה מוזר, 

גם היפוכם אמת. לו בחר עגנון לומר, בערך, כדברים הבאים: "מחמת קטסטרופה 

היסטורית שנתפוררה יהדות מזרח אירופה, נעשיתי סופר עברי בירושלים. אבל 

תמיד ראיתי עצמי כמי שנולד ונועד להיות רב באחת מערי גליציה " – גם הדברים 

האלה היו אִמתיים וקולעים ללא סייג.
עמוס עוז, באור התכלת העזה - פואטיקה וביקורת

ברית ייעוד 
וגורל יהודי

"ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם." 
בראשית יז, יא

אך  ההיסטוריה,  בדפי  נכתב  היהודי  העם  של  המשותף  הגורל 
ביומו  יום  מידי  להיכתב  ממשיכים  המשותפים  והחזון  הייעוד 

במרחבי השיח בין התפוצות כולן.
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L’aLLIance De La DeSTInée eT 
De L’avenIr JuIF
« Ce sera un symbole d’alliance entre moi et vous. » 
Genèse 17, 11

Le destin partagé du peuple juif est rapporté dans les 
livres d’histoire, mais le destin commun et la vision sont 
encore écrits chaque jour par le dialogue entre toutes 
les communautés juives de par le monde.

remarques d’amoz oz lors d’une soirée commémorative pour S. Y. agnon

En raison de la catastrophe historique de la destruction de Jérusalem 

par l’empereur romain Titus et de l’exil d’Israël de sa terre, je naquis 

dans une des villes de l’Exil. Mais pendant tout le temps je me suis 

imaginé comme étant né à Jérusalem (Agnon, De Moi à Moi)

Ces mots, comme tout lecteur d’Agnon le sait, sont vrais. Mais, 

étrangement, l’opposé est également vrai. Si Agnon avait dit. 

« En raison de la catastrophe historique de l’effondrement des 

communautes juives d’Europe de l’Est je suis devenu un écrivain 

hébraique à Jérusalem. Mais je me suis toujours vu comme un natif 

de Galicie, destiné à y être un rabbin. » Ces mots auraient également 

été exacts et tout a fait justes.

amoz oz, Sous cette lumière flamboyante
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ַיד ַהיֹּוֵצר חֶֹמר ּבְ י ִהנֵּה ּכַ ּכִ

ר ְרצֹותֹו ַמְרִחיב וִּבְרצֹותֹו ְמַקּצֵ ּבִ

ן ֲאנְַחנוּ ְבָיְדָך ֶחֶסד נֹוֵצר ּכֵ

ֵֶּצר ֶפן ַלי ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ

ַיד ַהּצֹוֵרף ֶסף ּבְ ּכֶ י ִהנֵּה ּכַ ּכִ

ְרצֹותֹו ְמַסְגֵסג וִּבְרצֹותֹו ְמָצֵרף ּבִ

ֶרף ן ֲאנְַחנוּ ְבָיְדָך ַמְמִציא ְלָמזֹור ּתֶ ּכֵ

ֵֶּצר. ֶפן ַלי ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ

מתוך תפילות הימים הנוראים

כיצד הקשיים עמם אנו נתקלים כקהילה מחד גיסא וההזדמנויות 

הנקרות בדרכנו מאידך גיסא, מעצבים את דמותנו ואת עתידנו כחלק 

מהעם היהודי?

הייעוד מציין בחיי האומה, כמו בחיי היחיד, קיום מדעת שהאומה 

הריאליזציה  את  מוצאת  היא  ושבו  החופשי  ברצונה  בו  בחרה 

הייעוד  בתוך  מעורה  האומה  ההיסטורית...  הווייתה  של  המלאה 

בשל כיסופיה לקיום משוכלל מלא ענין וכיוון. הייעוד הוא המעיין 

הבלתי- והזרם  האומה  של  הייחודית  ההתעלות  של  ה  המפֶכּ

פוסק של ההשראה העליונה שאינה נידעכת. חיי-ייעוד הם חיים 

מכוונים, פרי דריכות הכרחית ובחירה חופשית...

הפעילות היצרנית הממלאה את ברית הייעוד קולחת היא ממקור 

אחר לגמרי, ִממרידת האדם בחיים העובדתיים כמו שהם ומן החרג 

המפעם בו לצורות קיום יותר נעלות ונשגבות.
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, קול דודי דופק
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La destinée dans la vie d’un peuple, comme dans la vie d’un individu, 

signifie une existence voulue et consciente que le peuple a choisie 

de sa propre volonté et dans laquelle il trouve la pleine réalisation de 

son être historique. […]. Le peuple est fixé dans sa destinée comme 

résultat de sa nostalgie d’une existence raffinée, substantielle et 

pleine de volonté. La destinée est la source d’exaltation unique 

du peuple; c’est le courant incessant d’une influence céleste qui 

ne disparaîtra jamais […] Une vie de destinée est une vie avec une 

direction ; c’est le fruit d’une preparation cognitive et d’un choix 

libre […]

L’activité créatrice qui imprègne l’alliance de la destinée coule d’une 

source inconnue vers l’homme du destin. Elle découle de la rébellion 

de l’homme contre une vie de facticité pure, à partir du désir battant 

en lui vers des modes de vie plus exaltants, plus [spirituels].

rabbi Yosef Dov Soloveitchik, kol Dodi Dofek

Comme l’argile dans la main du potier,

Qui lorsqu’il le souhaite l’allonge et quand il le souhaite la contracte

Ainsi sommes-nous dans Ta main. Ô Toi qui te souviens des actes 

de tendresse

Regarde l’alliance et ne t’intéresse pas à notre tendance au mal.

Comme l’argent dans la main du forgeron

Qui lorsqu’il le souhaite le mélange et lorsqu’il le souhaite le laisse pur

Ainsi sommes-nous dans Ta main, Ô Toi qui apporte la guérison à 

la maladie

Regarde l’alliance et ne t’intéresse pas à notre tendance au mal.

Liturgie des grandes fêtes 

Comment les difficultés auxquelles nous faisons face en tant que 

communauté d’une part, et les occasions qui sont sur notre chemin 

d’autre part forment-elles notre caractère et notre avenir (au sein 

du peuple juif) ?
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חוגג אני את יום העצמאות בקריאת ההלל, ומביע בזאת את תודתי לקדוש ברוך 

הוא על שזכיתי להזדמנות לחדש את מלוא היקפה של רוח הברית שביהדות]...[ 

נגרע  אין  בכך  אולם  להחמצה,  ניתן  זה  סיכוי  מאפשרת.  שישראל  הסיכוי  על 

הלל  פרקי  של  קריאתם  חולל.  המאורע  אשר  הדתיות  האפשרויות  מן  במאום 

הגשמתן  לגבי  אלוהית  ערובה  שום  מבטיחה  איננה  העצמאות  ביום  והודיה 

המוצלחת של אותן אפשרויות.
דוד הרטמן, מסיני לציון – חידושה של ברית

"האמת היא שהיותנו יהודים איננה נמהלת מחמת העובדה שאנו גם אמריקנים, 

לזהות  פרטיקולרית  זהות  בין  ניגוד  כאן  אין  מאוד...  עמוק  באופן  כאלה  ואנו 

ויהודי  בצאתך  אדם  ״ֶהֶיה  של  חדשה  גרסה  כאן  אין  כלומר,  אוניברסלית, 

יחד בכפיפה אחת, בתוך רב מערכת תרבותית,  אלא מתקיימות כאן  באוהלך״, 

עצם  את  מערערת  היהודיות  מידה...  באותה  פרטיקולריות  שהן  זהויות  שתי 

הקטגוריה של הזהות, מפני שהיא אינה לאומית, או גנאלוגית או דתית, אלא כל 

גולה, כלומר  אלה גם יחד, מתוך יחס דיאלקטי בין כל אותם המרכיבים... זהות 

יהודי,  במקרה  שהוא  מצרי  ערבי  להיות  גאון  לסעדיה  מאפשרת  מפזרת,  זהות 

הסותרים  המשפטים  שני  מצרי.  ערבי  גם  במקרה  שהוא  יהודי  להיות  גם  אבל 

לכאורה נכונים, וגם צירופם זה לזה נכון.

הזהות היהודית הגלותית נוסדה על זיכרון משותף של מרחב משותף ועל תקווה 

לשוב למרחב משותף זה בעתיד... המרחב עצמו הפך לזמן..."
דניאל ויונתן בויארין, אין מולדת לישראל

סיכון או סיכוי?
"ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך, ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה; ּוָבַחְרָּת, ַּבַחִּיים."

דברים ל, יט
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Je célèbre le Jour de l’Indépendance en lisant le Hallel, et 

j’exprime ainsi mes remerciements au Saint, béni soit-Il, pour 

avoir eu le privilège de renouveler l’intégralité de l’esprit 

d’alliance du judaïsme […] avec la chance qu’offre Israël. On peut 

rater cette chance mais cela ne diminue en rien les possibilités 

religieuses que l’événement crée. Lire des versets de louange 

et de remerciement le Jour de l’Indépendance ne donne aucune 

garantie d’un succès dans la réalisation de ces opportunites.
David Hartman, Du Sinaï à Sion – renouvellement de l’alliance

La vérité est que notre judéité n’est pas diluée par le seul fait 

que nous sommes aussi francais et que nous le sommes d’une 

façon si profonde… Il n’y a aucune contradiction ici entre l’identité 

particulariste et l’identité universaliste. Ce n’est pas une nouvelle 

version « d’être un humain à l’extérieur et un juif à la maison.» 

Au contraire, coexistent ici, au sein d’un système culturel global, 

deux identités également particularistes… La judéité défie la 

catégorie d’identité elle-même, du fait qu’elle n’est ni nationale, ni 

généalogique, ni religieuse mais qu’elle est les trois à la fois, par un 

rapport dialectique entre tous ces composants.

Une identité exilique, c’est à dire une identité de la dispersion, 

permet à Saadia Gaon d’être un Arabe égyptien qui se trouve être 

un Juif, mais aussi d’être un Juif qui se trouve aussi être un Arabe 

égyptien. Ces deux affirmations apparemment contradictoires sont 

correctes et leur combinaison est aussi correcte.

L’identité juive exilique a été fondée sur un souvenir commun ou 

un espace commun ainsi que sur un espoir, indéfiniment différé, de 

retour vers cet espace commun dans l’avenir. L’espace lui-même est 

devenu temps. Le souvenir du territoire a facilité la territorialisation. 

Daniel et Jonathan Boyarin, une patrie voyageuse

rISque ou cHance
« J’ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur 
et la calamité; choisis la vie. »
Deuteronome 30, 19
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זמר נוגה 
רחל

י, ּלִ ַמע קֹוִלי, ְרחֹוִקי ׁשֶ ֲהִתׁשְ

ָך – ר ִהנְּ ֲאׁשֶ ַמע קֹוִלי, ּבַ ֲהִתׁשְ

ְדִמי עֹז, קֹול ּבֹוֶכה ּבִ קֹול קֹוֵרא ּבְ

ָרָכה? ַמן ְמַצוֶּה ּבְ וֵּמַעל ַלזְּ

ה ָרב. ה וְּדָרִכים ּבָ ֵבל זֹו ַרּבָ ּתֵ

ִנְפּגָׁשֹות ְלַדק, ִנְפָרדֹות ָלַעד.

לֹות ַרְגָליו, ׁש ָאָדם, ַאְך ּכֹוׁשְ ְמַבּקֵ

ר ָאַבד. לֹא יוַּכל ִלְמצֹא ֶאת ֲאׁשֶ

ָבר ָקרֹוב אוַּלי, ַאֲחרֹון ָיַמי ּכְ

ִריָדה, ְמעֹות ּפְ ל ּדִ ָבר ָקרֹוב ַהיֹּום ׁשֶ ּכְ

ַּי, ה ְלָך ַעד ִיְכּבוּ ַחי ֲאַחּכֶ

ַחּכֹות ָרֵחל ְלדֹוָדּה  ּכְ

ב  ֶקׁשֶ
ׁש ל-ַמּמָ יָחה-ׁשֶ י ֻקְנִכיֹּות ְלשֹׂוֵחַח שִׂ ּתֵ ה ִלׁשְ ָקׁשֶ

ָלה. ָּם ׁשֶ ה אֶֹזן ַלי ל ַאַחת ַמּטָ ּכָ

יקֹות ִניִנים אֹו סֹוֵחר-ָהַעּתִ ַרק ׁשֹוֵלה-ַהּפְ

ׁש: אֹותֹו ָים ִלי ֲחׁשָ ָיכֹול ִלְקּבֹוע ּבְ
ט. כרמי

בשעה  בפנינו  נחסמות  ואילו  בפנינו  נפתחות  אפשרויות  אילו 

הקהילות  שאר  ועם  ישראל  עם  הדוק  קשר  משמרים  שאנו 

היהודיות בעולם?
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Entendras-tu ma voix Si loin de moi

Entendras-tu ma voix Où que tu sois ?

Une voix appelant fort, une voix pleurant 

doucement

Et à travers le temps

Envoyant une bénédiction

Ce monde est grand et a beaucoup de voies

Nous nous rencontrons un moment et nous 

séparons pour toujours

Un homme essaie, mais ses jambes manquent

Il ne trouvera jamais ce qu’il a perdu

Mes derniers jours sont très proches

Proche est le jour des larmes d’adieu

Je t’attendrai jusqu’à la fin de mes jours

Comme Rachel a attendu son amoureux

entendras-tu ma voix
rachel
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L’attention
Il est difficile pour deux mollusques d’engager 

une véritable conversation.

Chacun incline son oreille vers sa propre mer.

Seul le pêcheur de perle ou l’antiquaire

Peut dire avec certitude : la même mer

T. carmi

Quelles possibilités nous sont ouvertes et lesquelles 

sont fermées lorsque nous maintenons un fort lien 

avec Israël et avec d’autres communautés juives de 

par le monde ?

Hatishma koli rechoki sheli,

Hatishma koli ba’asher hinkha –

Kol koreh be’oz, kol bokheh bidmi

U-me’al lazman metzaveh brachah?

Tevel zo rabah u-drakhim ba rav.

Nifgashot ledak, nifradot la’ad.

Mevakesh adam akh koshlot raglav,

Lo yukhal limtzo et asher avad.

Acharon yamai kvar karov ulai,

Kvar karov hayom shel dim’ot preidah.

Achakeh lekha ad yikhlu chayai,

Kechakot Rachel ledodah.
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"ָּדַרְׁשִּתי ִקְרָבְתָך, ְּבָכל-ִלִּבי ְקָראִתיָך, ּוְבֵצאִתי ִלְקָראְתָך, ִלְקָראִתי מָצאִתיָך..."
ריה"ל

ֶאָּׂשא ֵעיַני, ֶאל-ֶהָהִרים ֵמַאִין, ָיבֹא ֶעְזִרי.

ֶעְזִרי, ֵמִעם ה' עֵֹׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.

ַאל-ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך; ַאל-ָינּום, ׁשְֹמֶרָך.

ִהֵּנה ֹלא-ָינּום, ְוֹלא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר, ִיְׂשָרֵאל.

ה' ׁשְֹמֶרָך; ה' ִצְּלָך, ַעל-ַיד ְיִמיֶנָך.

יֹוָמם, ַהֶּׁשֶמׁש ֹלא-ַיֶּכָּכה;  ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה.

ה', ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל-ָרע: ִיְׁשמֹר, ֶאת-ַנְפֶׁשָך.

ה', ִיְׁשָמר-ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה, ְוַעד-עֹוָלם.
תהילים קכא

ֲעלֹות יר ַלּמַ ׁשִ

ָרֵאל ַחי ַעם ִישְׂ
עֹוד ָאִבינוּ ַחי
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« De tout mon cœur je t’ai appelé, et en sortant pour te rencontrer, 

je t’ai découvert venant vers moi. »
Juda Halevi

Shir lama’aloth 
Esa énay el heharim me’ayin yavo ezri

Ezri méim Adonai, ossé shamayim vaarets

Al yiten lamot raglekha, al yanum shomrekha

Hiné lo yanum velo yishan shomer Yisrael.

Adonai shomrekha, Adonai tzilkha, al-yad yeminekha

Yomam hashemesh lo yakeka veyarayah balaïla.

Adonai yishmorkha mikol ra, yishmor eth nafshekha

Adonai yishomr tzaytkha uvo’ekha me’ata ve’ad olam.

Je lève les yeux vers les montagnes, pour voir d’où viendra mon secours.

Mon secours vient de l’Éternel qui a fait les cieux et la terre.

Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne s’endormira pas.

Non, certes, il ne s’endort ni ne sommeille, celui qui est le guardien d’Israël. 

C’est l’Éternel qui te garde, l’Eternel qui est à ta droite comme ton ombre tutélaire.

De jour le soleil ne t’atteindra pas, ni la lune pendant la nuit.

Que l’Éternel te préserve de tout mal, qu’il protege ta vie.

Que l’Éternel préserve tes allées et venues

Désormais et durant l’éternité
Psaume 121

am Yisrael chai
od avinu chai
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 התנועה ליהדות מתקדמת )התנועה הרפורמית( 
בישראל – מיזם 'דומים'

מחלקת  את  לאחרונה  הקימו  ישראל,  ממשלת  עם  בשיתוף  הרפורמית  התנועה 

הקרוי  העולם  ברחבי  מהפכני  שותפויות  פרויקט  היוזמת  תפוצות  ישראל 

ולגשר על הפערים  דו שיח משמעותי  ׳דומים׳, שמטרתו לטפח קשרים, לפתח 

ההולכים וגדלים בין מדינת ישראל לבין הקהילות הרפורמיות בחוץ לארץ.

קהילות   20-30 בין  פעולה  שיתופי  של  אגדים  ומקיים  יוצר  'דומים'  פרויקט 

רפורמיות וארגונים רפורמיים בישראל, לבין 80-120 קהילות רפורמיות וליברליות 

יהודי  ולימוד  קהילתית  מנהיגות  של  תקשורת  מעודדת  זו  יוזמה  לעולם.  מסביב 

הרפורמיות  הקהילות  מנהיגות  של  הקשרים  את  לחזק  ומטרתה  יבשות,  חוצה 

ברחבי העולם עם ישראל ושל זו בישראל עם העולם היהודי. 

Le département Israël - Diaspora de 
l’IMPJ, l’initiative "Domim-aLike"
Le Mouvement israélien pour le judaïsme réformé et progressiste 

(IMPJ) et le gouvernement d’Israël ont récemment créé le 

département Israël-Diaspora, lançant ainsi un projet de 

partenariat entrepreneurial international pour développer des 

relations significatives et concrètes parmi les communautés 

et combler l’écart croissant entre Israël et les communautés 

réformées et progressistes dans le monde.

« Domim-aLike » crée et développe la coopération entre 20 à 30 

communautés et institutions réformées israéliennes et 80 à 120 

communautés réformées et libérales dans le monde.

Ces initiatives sont fondées sur des activités organisées au niveau 

international, orientées vers l’étude, dans le but de resserrer les 

liens entre rabbins, directeurs, leaders laïques et membres de 

communautés, sur les différents continents, et Israël.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous à 

l’adresse suivante : domim@reform.org.il  |  Domim-reform.org.il


