Amida
Début de la Amida

אֲדנָי שפָתַ י תִּ פְתָ ח ּופִּי יַגִּיד תְ ִּהלָתֶ ָך:
בָרּוְך אַתָ ה ה' אֱלהֵינּו וֵאלהֵי אֲבותֵ ינּו .אֱלהֵי ַאב ְָרהָם .אֱלהֵי י ִּ ְצחָק .וֵאלהֵי יַעֲקב.
ַּנורא אֵל ֶעלְיון .גומֵל ֲחסָדִּ ים טובִּים .וְקונֵה הַּכל.
ָהאֵל ַהגָדול ַהגִּבור ְוה ָ
וְזוכֵר ַחסְדֵ י ָאבותּ .ו ֵמבִּיא גואֵל ִּל ְבנֵי ְבנֵיהֶם ְל ַמעַן שְמו בְַא ֲהבָה:
ֶמלְֶך עוזֵר ּומושִּי ַע ּו ָמגֵן :בָרּוְך אַתָ ה ה'ָ ,מגֵן ַאב ְָרהָם:
אַתָ ה גִּבור לְעולָם אֲדנָיְ .מ ַחי ֵה מֵתִּ ים אַתָ ה ַרב לְהושִּיעַ:
מוריד ַהטָל:
ִּ
en été
ּומוריד ַה ָגשֶם:
ִּ
ַ en hiverמשִּיב הָרּו ַח
ְמ ַכ ְלּכֵל ַחי ִּים ְב ֶחסֶדְ .מ ַחי ֶה מֵתִּ ים ב ְַר ֲחמִּים ַרבִּים .סומְֵך נו ְפלִּים .וְרופֵא חולִּים
שנֵי ָעפָר .מִּי כָמוָך ַבעַל גְבּורות ּומִּי דומֶה לְָך.
ֲסּוריםּ .ו ְמ ַקי ֵם אֱמּונָתו לִּי ֵ
ּומַתִּ יר א ִּ
ֶמלְֶך ֵממִּית ּו ְמ ַחי ֶה ּו ַמ ְצמִּי ַח י ְשּועָה:
ְונֶ ֱאמָן אַתָ ה ְל ַהחֲיות מֵתִּ ים :בָרּוְך אַתָ ה ה'ְ ,מ ַחי ֵה ַהמֵתִּ ים:
Kedoucha

שמֵי מָרוםַּ .כ ָּכתּוב עַל י ַד
ש ַמקְדִּישִּים אותו ִּב ְ
שמְָך בָעולָםְּ .כשֵם ֶ
נְקַדֵ ש אֶת ִּ
נְבִּיאֶָךְ :וק ָָרא ז ֶה אֶל זֶה וְָאמַר:
ָָארץ כְבודו:
קָדוׁש .קָדוׁש .קָדוׁש ה' ְצבָאות .מְלא כָל ה ֶ
ְל ֻעמָתָ ם בָרּוְך יאמֵרּו:
בָרּוְך כְבוד ה' ִממְקומו:
ּובְדִּ ב ְֵרי קָדְ שְָך ּכָתּוב לֵאמר:
יִמְלְך ה' לְעולָם .אֱ ל ַהיְִך צִּיון לְדר וָדרַ .הלְלּויָּה:
ש ְבחֲָך אֱלהֵינּו ִּמפִּינּו לא
לְדור וָדור נַגִּיד גָדְ לֶָך ּו ְלנֵצַח נְ ָצחִּים קְדֻ שָתְ ָך נַקְדִּ ישְ .ו ִּ
י ָמּוש לְעולָם ָועֶדּ .כִּי אֵל ֶמלְֶך גָדול ְוקָדוש אָתָ ה:
שמְָך קָדוש ּוקְדושִּים ְבכָל יום י ְ ַהלְלּוָך ֶסלָה(:
)אַתָ ה קָדוש ְו ִּ
בָרּוְך אַתָ ה ה'ָ ,האֵל ַהקָדוש:
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Fin de la Amida

ִּשראֵל ּובִּתְ ִּפלָתָ ם ְו ָהשֵב אֶת ָהעֲבודָ ה לִּדְ בִּיר בֵיתֶ ָךְ .ו ִּאשֵי
ְרצֵה ה' אֱלהֵינּו ְב ַעמְָך י ָ
ִּשראֵל ַעמֶָך:
ִּשראֵל ּותְ ִּפלָתָ ם .בְַא ֲהבָה תְ ַקבֵל ב ְָרצוןּ .ותְ הִּי ל ְָרצון תָ מִּיד עֲבודַ ת י ָ
י ָ
שכִּינָתו ְלצִּיון:
וְתֶ ֱחז ֶינָה עֵינֵינּו בְשּובְָך ְלצִּיון ב ְַר ֲחמִּים :בָרּוְך אַתָה ה'ַ ,ה ַמ ֲחז ִּיר ְ
שאַתָ ה הּוא ה' אֱלהֵינּו וֵאלהֵי אֲבותֵ ינּו לְעולָם ָועֶד .צּור ַחי ֵינּו.
מודִּ ים ֲאנַחְנּו לְָךָ .
ְסּורים
שעֵנּו אַתָ ה הּוא לְדור וָדור :נודֶה לְָך ּונְ ַספֵר תְ ִּהלָתֶ ָך עַל ַחי ֵינּו ַהמ ִּ
ָמגֵן י ִּ ְ
ש ְבכָל יום ִּעמָנּוְ .ועַל נִּ ְפלְאותֶ יָך
ְבי ָדֶ ָךְ .ועַל נִּשְמותֵינּו ַהפְקּודות לְָךְ .ועַל נִּסֶיָך ֶ
ש ְבכָל עֵת .ע ֶֶרב וָבקֶר ְו ָצה ֳָרי ִּם :הַטוב ּכִּי לא כָלּו ַר ֲחמֶיָךְ .ו ַהמ ְַרחֵם ּכִּי
וְטובותֶ יָך ֶ
לא תַ מּו ֲחסָדֶיָך .מֵעולָם ִּקּוִּינּו לְָך:
שמְָך ַמ ְלּכֵנּו תָ מִּיד לְעולָם ָועֶד:
ְועַל ֻּכלָם י ִּתְ ב ַָרְך ְוי ִּתְ רומַם ִּ
שמְָך ֶב ֱאמֶתָ .האֵל י ְשּועָתֵ נּו ְו ֶעז ְָרתֵ נּו ֶסלָה.
וְכל ַה ַחי ִּים יודּוָך ֶסלָה .וִּי ַהלְלּו אֶת ִּ
שמְָך ּולְָך נָאֶה לְהודות:
בָרּוְך אַתָ ה ה' ,הַטוב ִּ
Birkat Cohanim

ַתורה ַהּכְתּובָה עַל י ְדֵ י משֶה
ש ֶלשֶת ב ָ
אֱלהֵינּו וֵאלהֵי אֲבותֵ ינּוָ .ב ְרכֵנּו ַבב ְָרכָה ַה ְמ ֻ
ֲמּורה ִּמפִּי ַאהֲרן ּו ָבנָיו ּכ ֲהנִּים עַם קְדושֶָךּ .כָָאמּור:
ַעבְדֶ ָךָ .הא ָ
שמ ְֶרָך:
יְב ֶָרכְָך ה' ְוי ִּ ְ
יָאֵר ה' ָפנָיו ֵאלֶיָך וִּי ֻחּנֶךָ:
י ִּּשא ה' ָפנָיו ֵאלֶיָך ְוי ָשם לְָך שָלום:
Conclusion

ִּשראֵל ַעמֶָך .ב ְָרכֵנּו
שים שָלום טובָה ּוב ְָרכָה .חֵן ָו ֶחסֶד ו ְַר ֲחמִּים ָעלֵינּו ְועַל ּכָל י ָ
תורת ַחי ִּים
ָאבִּינּו ֻּכ לָנּו ְּכ ֶאחָד בְאור ָפנֶיָךּ .כִּי בְאור ָפנֶיָך נָתַ תָ לָנּו ה' אֱלהֵינּו ַ
וְַא ֲהבַת ֶחסֶדּ .וצְדָ קָה ּוב ְָרכָה ו ְַר ֲחמִּים ְו ַחי ִּים ְושָלום .וְטוב ְבעֵינֶיָך ְלב ֵָרְך אֶת ּכָל
שעָה ִּבשְלומֶָך:
ִּשראֵל ְבכָל עֵת ּו ְבכָל ָ
ַעמְָך י ָ
ִּשראֵל ַבשָלום:
בָרּוְך אַתָ ה ה'ַ ,ה ְמב ֵָרְך אֶת עַמו י ָ
צּורי וְגו ֲאלִּי:
יִּהְיּו ל ְָרצון ִּאמ ְֵרי פִּי ְו ֶהגְיון ִּלבִּי ְל ָפנֶיָך .ה' ִּ
ִּשראֵלְ .ו ִּאמְרּו ָאמֵן:
עשה שָלום ִּבמְרומָיו .הּוא יַעֲשה שָלום ָעלֵינּו ְועַל ּכָל י ָ
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