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Amida 
 

Début de la Amida 
 

ָלֶתָך: י יַגִּיד ְתהִּ ְפָתח ּופִּ   ֲאדנָי שָפַתי תִּ

 ֱאלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאלֵהי יְִּצָחק. ֵואלֵהי יֲַעקב. ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. 

ים. ְוקונֵה ַהּכל. ָהֵאל ַהָגדול הַ  ים טובִּ  גִּבור ְוַהּנוָרא ֵאל ֶעְליון. גוֵמל ֲחָסדִּ

ְבנֵי ְבנֵיֶהם ְלַמַען ְשמו ְבַאֲהָבה: יא גוֵאל לִּ   ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמבִּ

יַע ּוָמגֵן:   ָברּוְך ַאָתה ה', ָמגֵן ַאְבָרָהם: ֶמֶלְך עוזֵר ּומושִּ

 

יַע: ים ַאָתה ַרב ְלהושִּ   ַאָתה גִּבור ְלעוָלם ֲאדנָי. ְמַחיֵה ֵמתִּ

en été     :יד ַהָטל   מורִּ

en hiver   :יד ַהָגֶשם יב ָהרּוַח ּומורִּ   ַמשִּ

ים ַרבִּים. סוֵמְך נוְפלִּים. ְורוֵפא חולִּים  ים ְבַרֲחמִּ ְמַכְלֵּכל ַחיִּים ְבֶחֶסד. ְמַחיֶה ֵמתִּ

י דוֶמה ָלְך.  י ָכמוָך ַבַעל ְגבּורות ּומִּ יֵשנֵי ָעָפר. מִּ ים. ּוְמַקיֵם ֱאמּונָתו לִּ יר ֲאסּורִּ ּוַמתִּ

יַח יְשּוָעה: ית ּוְמַחיֶה ּוַמְצמִּ   ֶמֶלְך ֵממִּ

ים: ים: ְונֱֶאָמן ַאָתה ְלַהֲחיות ֵמתִּ   ָברּוְך ַאָתה ה', ְמַחיֵה ַהֵמתִּ

 
Kedoucha 

 

ְשֵמי ָמרום. ַּכּכָ  ים אותו בִּ ישִּ ְמָך ָבעוָלם. ְּכֵשם ֶשַמְקדִּ תּוב ַעל יַד נְַקֵדש ֶאת שִּ

יֶאָך:   ְוָקָרא זֶה ֶאל זֶה ְוָאַמר: נְבִּ

  ָקדוׁש. ָקדוׁש. ָקדוׁש ה' ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְכבודו:

  ְלֻעָמָתם ָברּוְך יאֵמרּו:

  ָברּוְך ְכבוד ה' ִמְמקומו:

ְבֵרי ָקְדְשָך ָּכתּוב ֵלאמר:  ּוְבדִּ

 ה' ְלעוָלם. ֱאלַהיְִך ִצּיון ְלדר ָודר. ַהְללּויָּה:יְִמלְך 

ינּו לא   פִּ ְבֲחָך ֱאלֵהינּו מִּ יש. ְושִּ ים ְקֻדָשְתָך נְַקדִּ ְלדור ָודור נַגִּיד ָגְדֶלָך ּוְלנֵַצח נְָצחִּ

י ֵאל ֶמֶלְך ָגדול ְוָקדוש ָאָתה:   יָמּוש ְלעוָלם ָוֶעד. ּכִּ

ים ְבָכל יום יְַהְללּוָך ֶסָלה:( ְמָך ָקדוש ּוְקדושִּ   )ַאָתה ָקדוש ְושִּ

  ַהָקדוש:ָברּוְך ַאָתה ה', ָהֵאל 
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Fin de la Amida 

 

תְ  ֵשי ְרֵצה ה' ֱאלֵהינּו ְבַעְמָך יִּשָרֵאל ּובִּ יר ֵביֶתָך. ְואִּ ְדבִּ ָלָתם ְוָהֵשב ֶאת ָהֲעבוָדה לִּ פִּ

יד ֲעבוַדת יִּשָרֵאל ַעֶמָך: י ְלָרצון ָתמִּ ָלָתם. ְבַאֲהָבה ְתַקֵבל ְבָרצון. ּוְתהִּ   יִּשָרֵאל ּוְתפִּ

ים: יון ְבַרֲחמִּ יון:  ְוֶתֱחזֶינָה ֵעינֵינּו ְבשּוְבָך ְלצִּ ינָתו ְלצִּ   ָברּוְך ַאָתה ה', ַהַמֲחזִּיר ְשכִּ
 

ים ֲאנְַחנּו ָלְך. ָשַאָתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד. צּור ַחיֵינּו.  מודִּ

ים  ָמגֵן יְִּשֵענּו ַאָתה הּוא ְלדור ָודור: ָלֶתָך ַעל ַחיֵינּו ַהְמסּורִּ נוֶדה ְלָך ּונְַסֵפר ְתהִּ

ָמנּו. ְוַעל נְִּפְלאוֶתיָך ְביֶָדָך. ְוַעל נְִּשמוֵתינּו ַהְפקּודות ָלְך.  ְוַעל נִֶּסיָך ֶשְבָכל יום עִּ

י  ְוטובוֶתיָך ֶשְבָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָריִּם: ַהטוב ּכִּי לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ּכִּ

ּוִּינּו ָלְך:   לא ַתמּו ֲחָסֶדיָך. ֵמעוָלם קִּ
 

יד ְלעוָלם ָוֶעד: ְמָך ַמְלֵּכנּו ָתמִּ   ְוַעל ֻּכָלם יְִּתָבַרְך ְויְִּתרוַמם שִּ

ְמָך ֶבֱאֶמת. ָהֵאל יְשּוָעֵתנּו ְוֶעזְָרֵתנּו ֶסָלה.  ְוכל ַהַחיִּים יודּוָך ֶסָלה. וִּיַהְללּו ֶאת שִּ

ְמָך ּוְלָך נֶָאה ְלהודות:   ָברּוְך ַאָתה ה', ַהטוב שִּ
 

Birkat Cohanim 

ְרֵכנּו ַבְבָרָכה ַהְמֻשֶלֶשת ַבתוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל יְֵדי מֶשה ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. בָ 

י ַאֲהרן ּוָבנָיו ּכֲהנִּים ַעם ְקדוֶשָך. ָּכָאמּור: פִּ  ַעְבֶדָך. ָהֲאמּוָרה מִּ

  יְָבֶרְכָך ה' ְויְִּשְמֶרָך:

  יֵָאר ה' ָפנָיו ֵאֶליָך וִּיֻחּנֶָך:

 יִּּשא ה' ָפנָיו ֵאֶליָך ְויָשם ְלָך ָשלום:
 

Conclusion 

ים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל יִּשָרֵאל ַעֶמָך. ָבְרֵכנּו  שים ָשלום טוָבה ּוְבָרָכה. ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחמִּ

ינּו ּכֻ  י ְבאור ָפנֶיָך נַָתָת ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו תוַרת ַחיִּים ָאבִּ ָלנּו ְּכֶאָחד ְבאור ָפנֶיָך. ּכִּ

ים ְוַחיִּים ְוָשלום. ְוטוב ְבֵעינֶיָך ְלָבֵרְך ֶאת ָּכל  ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחמִּ

  :ַעְמָך יִּשָרֵאל ְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה בְִּשלוֶמָך

  ָברּוְך ַאָתה ה', ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעמו יִּשָרֵאל ַבָשלום:
 

י לְ  בִּ י ְוֶהגְיון לִּ ְמֵרי פִּ י:יְִּהיּו ְלָרצון אִּ י ְוגוֲאלִּ   ָפנֶיָך. ה' צּורִּ

ְמרּו ָאֵמן:עשה ָשלום  ְמרוָמיו. הּוא יֲַעשה ָשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל יִּשָרֵאל. ְואִּ  בִּ


