
Ounetaneּוְנַתֶּנה ּתֶקף 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
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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”.



.  ּובו ִתָּנֵׂשא ַמְלכּוֶתךָ . ִּכי הּוא נוָרא ְו�ים. ּוְנַתֶּנה ּתֶקף ְקֻדַּׁשת ַהּיום

:ְוֵתֵׁשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת. ְוִיּכון ְּבֶחֶסד ִּכְסֶאךָ 

ְוסוֵפר  (ְוכוֵתב ְוחוֵתם . ֱאֶמת ִּכי .ָּתה הּוא ַדָּין ּומוִכיַח ְויוֵדַע ָוֵעד

ּוֵמֵאָליו  . ְוִתְפַּתח ֶאת ֵסֶפר ַהִּזְכרונות.  ְוִתְזּכר ָּכל ַהִּנְׁשָּכחות). ּומוֶנה

.  ְוחוָתם ַיד ָּכל �ָדם ּבו. ִיָּקֵרא

ּוְנַתֶּנה ּתֶקף

.  ְוחוָתם ַיד ָּכל �ָדם ּבו. ִיָּקֵרא

.  ּוַמְל$ִכים ֵיָחֵפזּון. ְוקול ְּדָמָמה ַדָּקה ִיָּׁשַמע. ּוְבׁשוָפר ָּגדול ִיָּתַקע

.  ְוִחיל ּוְרָעָדה יאֵחזּון

ִּכי לא ִיְזּכּו . ִלְפקד ַעל ְצָבא ָמרום ַּבִּדין  .ְויאְמרּו ִהֵּנה יום ַהִּדין

. ְבֵעיֶניָך ַּבִּדין

. ְּכַבָּקַרת רוֶעה ֶעְדרו: ְוָכל ָּבֵאי עוָלם ַיַעְברּון ְלָפֶניָך  ִּכְבֵני ָמרון

ֵּכן ַּתֲעִביר ְוִתְסּפר ְוִתְמֶנה  ְוִתְפקד ֶנֶפׁש ָּכל . ַמֲעִביר צאנו ַּתַחת ִׁשְבטו

:ְוִתְכּתב ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם. ְוַתְחּתְך ִקְצָבה ְלָכל ְּבִרּיוֶתיךָ . ָחי



ְוַכָּמה  . ַּכָּמה ַיַעְברּון. ּוְביום צום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון. ְּבראׁש ַהָּׁשָנה ִיָּכֵתבּון
ּוִמי . ִמי ַבַּמִים. ּוִמי לא ְבִקּצו. ִמי ְבִקּצו. ּוִמי ָימּות. ִמי ִיְחֶיה. ִיָּבֵראּון

ּוִמי . ִמי ָבַרַעׁש. ּוִמי ַבָּצָמא. ִמי ָבָרָעב. ּוִמי ַבַחָּיה. ִמי ַבֶחֶרב. ָבֵאׁש
ִמי ִיָּׁשֵקט ּוִמי . ּוִמי ָינּועַ . ִמי ָינּוחַ . ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבְּסִקיָלה. ַבַּמֵּגָפה

:ּוִמי ָירּום. ִמי ִיָּׁשֵפל. ּוִמי ֵיָעֵׁשר. ִמי ֵיָעִני. ּוִמי ִיְתַיָּסר. ִמי ִיָּׁשֵלו. ִיָּטֵרף

)צום קול ממון: (ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה
:ַמֲעִביִרין ֶאת רַע ַהְּגֵזָרה 
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:ִּכי ֵהם ָּבָׂשר ָוָדם. ְו.ָּתה יוֵדַע ִיְצָרם. ֱאֶמת ִּכי .ָּתה הּוא יוְצָרם 

ָמׁשּול ְּכֶחֶרס . ְּבַנְפׁשו ָיִביא ַלְחמו. ְוסופו ֶלָעָפר. �ָדם ְיסודו ֵמָעָפר
.ּוְכִציץ נוֵבל. ְּכָחִציר ָיֵבׁש. ַהִּנְׁשָּבר

:ְוַכֲחלום ָיעּוף. ּוְכ�ָבק ּפוֵרחַ . ּוְכרּוַח נוָׁשֶבת. ּוְכָעָנן ָּכָלה. וְּכֵצל עוֵבר


