Allumage des bougies de shabbat :

ֹלהינּו ֵֽ ֶמלְֶך הָּ ע ֹולָּם ,אֲ ֶשר ִק ְד ֵֽ ָּשנּו בְ ִמ ְצו ָֹּתיו ,וְ ִצ ֵֽ ָּּונּו
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵֽ
לְ הַ ְדלִ יק נר ֶשל ַשבָּ ת.
Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou be-mitsvotav ve-tsivanou
lehadlik nèr chèl Chabbat.

Allumage des bougies de Yom Tov et shabbat :

ֹלהינּו ֵֽ ֶמלְֶך הָּ ע ֹולָּם ,אֲ ֶשר ִק ְד ֵֽ ָּשנּו בְ ִמ ְצו ָֹּתיו ,וְ ִצ ֵֽ ָּּונּו
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵֽ
לְ הַ ְדלִ יק נר ֶשל ַשבָּ ת וְ ֶשל יוֹם טוֹב.
Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou be-mitsvotav ve-tsivanou lehadlik
nèr chèl (Chabbat ve-chel) Yom Tov.

À l'exception du 7e soir de Pessah, ajouter ensuite la bénédiction de réjouissance :

יענּו לַזְ מַ ן הַ זֶה.
ֹלהינּו ֵֽ ֶמלְֶך הָּ ע ֹולָּםֶ ,שהֶ חֱ ֵֽ ָּינּו וְ ִקי ֵֽ ְָּמנּו וְ ִהגִ ֵֽ ָּ
בָּ רּוְך ַא ָּתה ְי ָּי אֱ ֵֽ
Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, ché-héhéyanou ve-kiyemanou ve-hig’iyanou
la-zeman ha-zé.

Yedid néfèsh

ְי ִדיד נֶפֶ ש ָאב הָּ ַר ְח ָּמןְ ,משְֹך עַ בְ ְדָך אֶ ל ְרצ ֹונֶָך .יָּרּוץ עַ בְ ְדָך כְ מ ֹו אַ יָּל,
י ְִש ַתחֲ וֶה אֶ ל מּול הֲ ָּד ֶרָךֶ .יע ֱַרב ל ֹו י ְִדידו ֶֹתָךִ ,מנֹ פֶ ת צּוף וְ כָּל טָּ עַ ם .
הָּ דּור נָּאֶ ה זִ יו הָּ ע ֹולָּם ,נַפְ ִשי ח ֹולַת ַאהֲ בָּ ֶתָך .אָּ נָּא אל נָּא ְרפָּ א נָּא לָּּה,
בְ הַ ְראוֹת לָּּה נֹ עַ ם זִ יוֶָךָ .אז ִת ְת ַחזק וְ ִת ְת ַרפא ,וְ הָּ י ְָּתה לָּּה ִש ְמחַ ת ע ֹולָּם .
חּוסה נָּא עַ ל בן אֲ הּובֶ ָך .כִ י זֶה כַמָּ ה נִ כְ סֹף
וָּ ִתיק יֶהֱ מּו נָּא ַרחֲ מֶ יָך ,וְ ָּ
נִ כְ ַספְ ִתי לִ ְראוֹת (יש מוסיפים ְמה ָּרה) בְ ִתפְ אֶ ֶרת עֻ זֶָך ,אלֶה חָּ ְמ ָּדה לִ בִ י
חּוסה נָּא וְ ַאל ִת ְתעַ לָּם .
וְ ָּ
ִה ָּגלֶה נָּא ּופְ רֹס ָּחבִ יבִ י עָּ לַי אֶ ת סֻ כַת ְשלוֹמֶ ָך ָּ .ת ִאיר אֶ ֶרץ ִמכְ בוֹדֶ ָך,
נָּגִ ילָּה וְ נִ ְש ְמ ָּחה בָּ ְךַ .מהר אֱ הֹב כִ י בָּ א מוֹעד ,וְ חָּ ננּו כִ ימי ע ֹולָּם .
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לְ כּו נְ ַרנְ נָּה לַי ָּי ,נ ִֵָּֽריעָּ ה לְ צּור י ְִש ֵֽענּו .נְ ַק ְד ָּמה פָּ נָּיו בְ תו ָֹּדה ,בִ זְ ִמרוֹת נ ִֵָּֽריעַ
ֹלהים .אֲ ֶשר בְ יָּד ֹו מֶ ְח ְקרי ֵֽ ָּא ֶרץ,
ּומלְֶך גָּדוֹל עַ ל כָּל אֱ ִ
ל ֹו .כִ י אל גָּדוֹל ְי ָּיֶ ֵֽ ,
וְ תוֹעֲ פוֹת הָּ ִרים ל ֹו .אֲ ֶשר ל ֹו הַ יָּם וְ הּוא עָּ ֵֽ ָּשהּו ,וְ י ֵֽ ֶַב ֶשת ָּיָָּדיו י ֵֽ ָָּּצרּוֵֹֽ .באּו
ֹלהינּו וַ אֲ ֵֽ ַנ ְחנּו עַ ם
נִ ְש ַתחֲ וֶה וְ נִ כְ ֵֽ ָּרעָּ ה ,נִ בְ ְרכָּה לִ פְ ני ְי ָּי ע ֵֹֽשנּו .כִ י הּוא אֱ ֵֽ
ַמ ְר ִעית ֹו וְ צֹאן יָּד ֹו ,הַ יוֹם ִאם בְ קֹל ֹו ִת ְש ֵֽ ָּמעּוַ .אל ַת ְקשּו לְ בַ בְ כֶם
נִסּונִ י אֲ בוֹתיכֶם ,בְ חָּ נֵֽ ּונִ י גַם ָּראּו
כִ ְמ ִריבָּ ה ,כְ יוֹם ַמסָּ ה בַ ִמ ְדבָּ ר .אֲ ֶשר ֵֽ
אֹמר עַ ם תֹעי לבָּ ב הם ,וְ הם ֹלא
ַארבָּ ִעים ָּשנָּה ָאקּוט בְ דוֹר ,וָּ ַ
פָּ עֳ לִ יְ .
י ְָּדעּו ְד ָּרכָּי .אֲ ֶשר נִ ְש ֵֽ ַב ְע ִתי בְ ַאפִ יִ ,אם ְיבֹאּון אֶ ל ְמנּוחָּ ִתי.
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ִֵֽשירּו לַי ָּי ִשיר ָּח ָּדשִֵֽ ,שירּו לַי ָּי כָּל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץִֵֽ .שירּו לַי ָּי בָּ ְרכּו ְשמ ֹו ,בַ ְשרּו
ִמיוֹם לְ יוֹם יְשּועָּ ת ֹוַ .ספְ רּו בַ ג ֹויִם כְ בוֹד ֹו ,בְ כָּל הָּ עַ ִמים נִ פְ לְ או ָֹּתיו .כִ י
ֹלהים .כִ י כָּל אֱ ֹלהי הָּ עַ ִמים
ּומהֻ לָּל ְמאֹד ,נו ָֹּרא הּוא עַ ל כָּל אֱ ִ
גָּדוֹל ְי ָּי ְ
אֱ לִ ילִ ים ,וַ י ָּי ָּש ֵֽ ַמיִם עָּ ָּשה .הוֹד וְ הָּ ָּדר לְ פָּ נָּיו ,עֹז וְ ִתפְ ֵֽ ֶא ֶרת בְ ִמ ְק ָּדש ֹו .הָּ בּו
לַי ָּי ִמ ְשפְ חוֹת עַ ִמים ,הָּ בּו לַי ָּי כָּבוֹד וָּ עֹז .הָּ בּו לַי ָּי כְ בוֹד ְשמ ֹוְ ,שאּו ִמנְ חָּ ה
ּו ֵֹֽבאּו לְ ַח ְצרו ָֹּתיוִ .ה ְש ַתחֲ וּו לַי ָּי בְ הַ ְד ַרת קֵֹֽ דֶ שִֵֽ ,חילּו ִמפָּ נָּיו כָּל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ.
יש ִרים.
ִא ְמרּו בַ ג ֹויִם ְי ָּי ָּמלְָּךַ ,אף ִתכוֹן תבל בַ ל ִתמוֹט ,י ִָּדין עַ ִמים בְ מ ָּ
ּומֹלא ֹו .יַעֲ ֹלז ָּש ַדי וְ כָּל אֲ ֶשר
י ְִש ְמחּו הַ ָּש ֵֽ ַמיִם וְ ָּתגל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ ,י ְִרעַ ם הַ יָּם ְ
ב ֹוָ ,אז י ְַרנְ נּו כָּל עֲ צי ֵֽ ָּיעַ ר .לִ פְ ני ְי ָּי כִ י בָּ א ,כִ י בָּ א לִ ְשפֹ ט הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ ,י ְִשפֹ ט
תבל בְ ֵֽ ֶצדֶ ק ,וְ עַ ִמים בֶ אֱ מּונָּת ֹו.
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ְי ָּי ָּמלְָּך ָּתגל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ ,י ְִש ְמחּו ִאיִים ַרבִ ים .עָּ נָּן וַ עֲ ָּרפֶ ל ְסבִ יבָּ יוֶ ֵֽ ,צדֶ ק
ּותלַהט סָּ בִ יב צָּ ָּריו .ה ִֵֽאירּו בְ ָּר ָּקיו
ּומ ְשפָּ ט ְמכוֹן כִ ְסא ֹו .אש לְ פָּ נָּיו תלְךְ ,
ִ
תבלָּ ,ראֲ ָּתה וַ ָּתחל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ .הָּ ִרים כַד ֹונַג נ ֵֽ ַָּמסּו ִמלִ פְ ני ְי ָּיִ ,מלִ פְ ני אֲ דוֹן כָּל
הָּ ֵֽ ָּא ֶרץִ .ה ִֵֽגידּו הַ ָּש ֵֽ ַמיִם ִצ ְדק ֹו ,וְ ָּראּו כָּל הָּ עַ ִמים כְ בוֹד ֹו .י ֵֹֽבשּו כָּל ֵֹֽעבְ די
ֹלהיםָּ .ש ְמעָּ ה וַ ִת ְשמַ ח
ֵֽ ֶפסֶ ל הַ ִמ ְתהַ לְ לִ ים בָּ אֱ לִ ילִ יםִ ,ה ְש ַתחֲ וּו ל ֹו כָּל אֱ ִ
ְהּודה ,לְ ֵֽ ַמעַ ן ִמ ְשפָּ ֵֽ ֶטיָך ְי ָּי .כִ י אַ ָּתה ְי ָּי עֶ לְ יוֹן עַ ל כָּל
ִציוֹן ,וַ ָּת ֵֽגלְ נָּה בְ נוֹת י ָּ
ֹלהים .אֹהֲ בי ְי ָּי ִשנְ אּו ָּרע ,שֹמר נַפְ שוֹת
ית עַ ל כָּל אֱ ִ
הָּ ֵֽ ָּא ֶרץְ ,מאֹד נַעֲ ֵֽל ָּ
ידיוִ ,מיַד ְר ָּש ִעים י ִַצילם .אוֹר זָּרֵֻֽ עַ לַצַ ִדיקּ ,ולְ י ְִשרי לב ִש ְמחָּ ה.
חֲ ִס ָּ
יקים בַ י ָּי ,וְ הוֹדּו לְ ֵֽזכֶר ָּק ְדש ֹו.
ִש ְמחּו צַ ִד ִ
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ִמזְ מוֹרִֵֽ ,שירּו לַי ָּי ִשיר ָּח ָּדש ,כִ י נִ פְ לָּאוֹת עָּ ָּשה ,הו ִֵֹֽשיעָּ ה ל ֹו י ְִמינ ֹו ּוזְ ֵֽרוֹעַ
ָּק ְדש ֹו .הו ִֵֹֽדיעַ ְי ָּי יְשּועָּ ת ֹו ,לְ עיני הַ ג ֹויִם גִ לָּה ִצ ְד ָּקת ֹוָּ .זכַר חַ ְסד ֹו
ֹלהינּו .הָּ ִֵֽריעּו
וֶאֱ מּונָּת ֹו לְ בית י ְִש ָּראלָּ ,ראּו כָּל ַאפְ סי ֵֽ ָּא ֶרץ ,את יְשּועַ ת אֱ ֵֽ
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לַי ָּי כָּל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ ,פִ ְצחּו וְ ַרנְ נּו וְ ז ֵַֽמרּו .ז ְַמרּו לַי ָּי בְ כִ נוֹר ,בְ כִ נוֹר וְ קוֹל זִ ְמ ָּרה.
ּומֹלא ֹו ,תבל
בַ חֲ צ ְֹצרוֹת וְ קוֹל שוֹפָּ ר ,הָּ ִֵֽריעּו לִ פְ ני הַ ֵֽ ֶמלְֶך ְי ָּי .י ְִרעַ ם הַ יָּם ְ
וְ ֵֹֽי ְשבי בָּ ּה .נְ הָּ רוֹת י ְִמחֲ אּו כָּףַ ֵֽ ,י ַחד הָּ ִרים י ְַר ֵֽננּו .לִ פְ ני ְי ָּי כִ י בָּ א לִ ְשפֹ ט
יש ִרים.
הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ ,י ְִשפֹ ט תבל בְ ֵֽ ֶצדֶ ק ,וְ עַ ִמים בְ מ ָּ
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ְי ָּי ָּמלְָּך י ְִרגְ זּו עַ ִמים ,יֹשב כְ רּובִ ים ָּתנּוט הָּ ֵֽ ָּא ֶרץְ .י ָּי בְ ִציוֹן גָּדוֹל ,וְ ָּרם הּוא
עַ ל כָּל הָּ עַ ִמים .יוֹדּו ִש ְמָך גָּד ֹול וְ נו ָֹּראָּ ,קדוֹש הּוא .וְ עֹז ֵֽ ֶמלְֶך ִמ ְשפָּ ט
ית .רו ְֹממּו
ּוצ ָּד ָּקה בְ יַעֲ קֹ ב אַ ָּתה עָּ ִֵֽש ָּ
יש ִריםִ ,מ ְשפָּ ט ְ
ָאהבַ ,א ָּתה כ ֹו ֵֽ ַננְ ָּת מ ָּ
ֹלהינּו ,וְ ִה ְש ַתחֲ וּו לַהֲ דֹם ַרגְ לָּיוָּ ,קדוֹש הּוא .מֹ ֶשה וְ ַאהֲ רֹן בְ כֹהֲ נָּיו,
ְי ָּי אֱ ֵֽ
קֹראים אֶ ל ְי ָּי וְ הּוא יַעֲ נם .בְ עַ מּוד עָּ נָּן י ְַדבר
קֹראי ְשמ ֹוִ ,
ּושמּואל בְ ְ
ְ
יתם ,אל נֹ שא
ֹלהינּו ,אַ ָּתה עֲ נִ ָּ
אֲ ליהֶ םָּ ,ש ְמרּו עד ָֹּתיו וְ חֹק ֵֽ ָּנ ַתן ֵֽ ָּלמ ֹוְ .י ָּי אֱ ֵֽ
ֹלהינּו ,וְ ִה ְש ַתחֲ וּו לְ הַ ר
ית לָּהֶ ם ,וְ נֹ קם עַ ל עֲ לִ ילו ָֹּתם .רו ְֹממּו ְי ָּי אֱ ֵֽ
הָּ ִֵֽי ָּ
ֹלהינּו.
ָּק ְדש ֹו ,כִ י ָּקדוֹש ְי ָּי אֱ ֵֽ
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ִמזְ מוֹר לְ ָּדוִ ד ,הָּ בּו לַי ָּי בְ ני אלִ ים ,הָּ בּו לַי ָּי כָּבוֹד וָּ עֹז .הָּ בּו לַי ָּי כְ בוֹד
ְשמ ֹוִ ,ה ְש ַתחֲ וּו לַי ָּי בְ הַ ְד ַרת קֵֹֽ דֶ ש .קוֹל יְ ָּי עַ ל הַ ֵֽ ָּמיִם ,אל הַ כָּבוֹד ִה ְר ִעים,
ְי ָּי עַ ל ֵֽ ַמיִם ַרבִ ים .קוֹל ְי ָּי בַ ֵֽ ֹכ ַח ,קוֹל ְי ָּי בֶ הָּ ָּדר .קוֹל ְי ָּי שֹבר אֲ ָּרזִ ים,
ַארזי הַ לְ בָּ נוֹן .וַ י ְַר ִקידם כְ מ ֹו ֵֽעגֶל ,לְ בָּ נוֹן וְ ִש ְריוֹן כְ מ ֹו בֶ ן
וַ י ְַשבר ְי ָּי אֶ ת ְ
ְרא ִמים .קוֹל ְי ָּי חֹצב לַהֲ בוֹת אש .קוֹל ְי ָּי י ִָּחיל ִמ ְדבָּ ר ,י ִָּחיל ְי ָּי ִמ ְדבַ ר
ָּקדש .קוֹל ְי ָּי יְחוֹלל אַ יָּלוֹת וַ יֶחֱ שֹף יְעָּ רוֹתּ ,ובְ היכָּל ֹו כֻל ֹו אֹמר כָּבוֹדְ .י ָּי
ל ַַמבּול י ָָּּשב ,וַ ֵֽי ֶשב ְי ָּי ֵֽ ֶמלְֶך לְ ע ֹולָּםְ .י ָּי עֹז לְ עַ מ ֹו יִתןְ ,י ָּי יְבָּ רְך אֶ ת עַ מ ֹו
בַ ָּשלוֹם.
Mizmor le-David, havou l-Adonaï bené élim, havou l-Adonaï kavod va-ôz. Havou lAdonaï kevod chemo, hichtahavou l-Adonaï be-hadrat kodèch. Kol Adonaï âl hamaïm, èl ha-kavod hirîm, Adonaï âl maïm rabim. Kol Adonaï ba-koah, kol Adonaï bèhadar. Kol Adonaï chovèr arazim, va-yechabèr Adonaï èt arzé ha-levanon. Vayarkidèm kemo êg’el, levanon ve-sirion kemo vèn reémim. Kol Adonaï hotsèv lehavot
èch, kol Adonaï yahil midbar, yahil Adonaï midbar kadèch. Kol Adonaï yeholèl ayalot
va-yèhèssof yeârot, ou-ve-hékhalo koulo omèr kavod. Adonaï la-maboul yachav, vayéchèv Adonaï mèlèkh le-ôlam. Adonaï ôz le-âmo yitèn, Adonaï yevarèkh èt âmo vachalom.

Ana Bakoah

רּורה.
ָּאנָּא ,בְ ֵֽ ֹכ ַח גְ דֻ לַת ְי ִמינְ ָךַ ,ת ִתיר ְצ ָּ
ַקבל ִרנַת עַ ְמָךַ ,שגְ ֵֽבנּוַ ,טהֲ ֵֽרנּו ,נו ָֹּרא.
ִחּודָך ,כְ בָּ בַ ת ָּש ְמרם.
נָּא גִ בוֹר ,דו ְֹרשי י ְ
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בָּ ְרכםַ ,טהֲ רםַ ,רחֲ מםִ ,צ ְד ָּק ְתָך ָּת ִמיד ג ְָּמלם.
חֲ ִסין ָּקדוֹש ,בְ רוֹב טּובְ ָך ,נַהל עֲ ָּד ֵֽ ֶתָך.
י ִָּחיד גאֶ ה ,לְ עַ ְמָך פְ נה ,זוֹכְ רי ְקדֻ ָּש ֵֽ ֶתָך.
ּוש ַמע צַ עֲ ָּק ֵֽתנּו ,יו ֵֹֽדעַ ַתעֲ לֻמוֹת.
ַשוְ עָּ ֵֽתנּו ַקבלְ ,
בָּ רּוְך שם כְ בוֹד ַמלְ כּות ֹו לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד.
Lekha Dodi

לְ כָּה דו ִֹדי לִ ְק ַראת כַ לָּה ,פְ ני ַשבָּ ת נְ ַקבְ לָּה.
ּושמ ֹו אֶ חָּ ד,
יענּו אל הַ ְמיֻחָּ דְ ,י ָּי אֶ חָּ ד ְ
ָּשמוֹר וְ זָּכוֹר בְ ִדבּור אֶ ָּחדִ ,ה ְש ִמ ֵֽ ָּ
לְ שם ּולְ ִתפְ ֵֽ ֶא ֶרת וְ לִ ְת ִהלָּה .לכה
לִ ְק ַראת ַשבָּ ת לְ כּו וְ נלְ כָּה ,כִ י ִהיא ְמקוֹר הַ בְ ָּרכָּה ,מרֹאש ִמ ֵֽ ֶקדֶ ם נְ סּו ָּכה,
סוֹף ַמעֲ ֶשה בְ ַמחֲ ָּשבָּ ה ְת ִחלָּה .לכה
ּומי ְצ ִאי ִמתוְֹך הַ הֲ פכָּהַ ,רב לְָּך ֵֽ ֶשבֶ ת בְ ֵֽעמֶ ק
ִמ ְק ַדש ֵֽ ֶמלְֶך ִעיר ְמלּוכָּהֵֽ ,ק ִ
הַ בָּ כָּא ,וְ הּוא יַחֲ מוֹל עָּ ֵֽ ַליְִך חֶ ְמלָּה .לכה
ַארתְך עַ ִמי ,עַ ל יַד בֶ ן י ִַשי בית
ּומי ,לִ בְ ִשי בִ גְ די ִתפְ ְ
ִה ְתנַעֲ ִרי מעָּ פָּ ר ֵֽק ִ
הַ ל ְַח ִמיָּ ,ק ְרבָּ ה אֶ ל נַפְ ִשי גְ ָאלָּּה .לכה
ּומי ֵֽאו ִֹריֵֽ ,ע ִּורי ֵֽע ִּורי ִשיר ַד ֵֽב ִרי,
ִה ְתעו ְֹר ִרי ִה ְתעו ְֹר ִרי ,כִ י בָּ א אוֹרְך ֵֽק ִ
כְ בוֹד ְי ָּי עָּ ֵֽ ַליְִך נִ גְ לָּה .לכה
ּומה ֶתהֱ ִמי ,בָּ ְך יֶחֱ סּו עֲ נִ יי עַ ִמי,
ֹלא ת ֵֽבו ִֹשי וְ ֹלא ִתכָּלְ ִמיַ ,מה ִת ְשת ֹוחֲ ִחי ַ
וְ נִ בְ נְ ָּתה ִעיר עַ ל ִתלָּּה .לכה
ֹלהיְִך ,כִ ְמשוֹש
ֹאסיְִך ,וְ ָּרחֲ קּו כָּל ְמבַ לְ ֵֽ ָּעיְִך ,י ִָּשיש עָּ ֵֽ ַליְִך אֱ ֵֽ ָּ
וְ הָּ יּו לִ ְמ ִשסָּ ה ש ֵֽ ָּ
ָּח ָּתן עַ ל ַכלָּה .לכה
יצי ,עַ ל יַד ִאיש בֶ ן פַ ְר ִצי ,וְ נִ ְש ְמחָּ ה
ּושמֹ אל ִתפְ ֵֽרו ִֹצי ,וְ אֶ ת ְי ָּי ַתעֲ ִֵֽר ִ
י ִָּמין ְ
וְ נ ִֵָּֽגילָּה .לכה
ֵֽבו ִֹאי בְ ָּשלוֹם עֲ ֵֽ ֶט ֶרת בַ ְעלָּּה ,גַם בְ ִש ְמ ָּחה ּובְ צָּ הֳ לָּה ,תוְֹך אֱ מּוני עַ ם
ְסגֻלָּהֵֽ ,בו ִֹאי ַכלָּהֵֽ ,בו ִֹאי ַכלָּה .לכה
pené Chabbat nekabela.

Lekha dodi likra't kala,

Chamor ve-zakhor be-dibour èhad, hichmiânou èl ha-meyouhad,
Adonaï éhad ou-chemo éhad,
le-chèm ou-le-tif'èrèt ve-li-tehila.
Likr’at Chabbat lekhou ve-nélkha, ki hi mekor ha-berakha,
mé-roch mi-kèdèm nessoukha, sof maâssé be-mahachava tehila.
Mikdach mèlèkh îr meloukha, koumi tséi mi-tokh ha-hafékha,
rav lakh chévèt be-êmek ha-bakha, ve-hou yahamol alaïkh hèmla.
Hit’naâri mé-âfar koumi, livchi bigdé tifart'èkh âmi,
âl yad ben Yichaï béit ha-lahmi,
korva èl nafchi g’eala.
Hit’ôreri hit-ôreri, ki va orèkh koumi ori,
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ouri ouri, chir daberi,
kevod Adonaï âlaïkh nig’la.
Lo tèvochi ve-lo tikalmi, ma tichtohahi ou-ma téhémi,
bakh yèhèssou âniyé âmi, ve-nivneta îr âl tila.
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ִמזְ מוֹר ִשיר לְ יוֹם הַ ַשבָּ ת .טוֹב לְ הֹדוֹת לַי ָּיּ ,ולְ זַמר לְ ִש ְמָך עֶ לְ יוֹן .לְ הַ גִ יד
בַ ֵֹֽב ֶקר ַח ְס ֵֽ ֶדָך ,וֶאֱ מּונ ְָּתָך בַ לילוֹת .עֲ לי עָּ שוֹר וַ עֲ לי ֵֽ ָּנבֶ ל ,עֲ לי ִה ָּגיוֹן בְ כִ נוֹר.
כִ י ִש ַמ ְח ֵֽ ַתנִ י ְי ָּי בְ פָּ עֳ ֵֽ ֶלָך ,בְ ַמעֲ שי י ֵֽ ֶָּדיָך אֲ ַרנן .מַ ה ג ְָּדלּו מַ עֲ ֵֽ ֶשיָך ְי ָּיְ ,מאֹד
עָּ ְמקּו ַמ ְח ְשב ֵֽ ֶֹתיָךִ .איש ֵֽ ַבעַ ר ֹלא י ָּדעּ ,וכְ ִסיל ֹלא יָּבִ ין אֶ ת זֹאת .בִ פְ ֵֽ ֹרחַ
ְר ָּש ִעים כְ מ ֹו ֵֽע ֶשב ,וַ י ִֵָּֽציצּו ָּכל ֵֽ ֹפעֲ לי ֵֽ ָּאוֶן ,לְ ִה ָּש ְמ ָּדם עֲ די עַ ד .וְ אַ ָּתה
ֹאבדּו ,י ְִתפָּ ְרדּו כָּל
ָּמרוֹם לְ ֹעלָּם ְי ָּי .כִ י ִהנה אֹ י ֵֽ ְֶביָךְ ,י ָּי ,כִ י ִהנה אֹ י ֵֽ ְֶביָך י ֵֽ
שּורי,
ֹּלתי בְ ֵֽ ֶשמֶ ן ַרעֲ נָּן .וַ ַתבט עינִ י בְ ָּ
ֵֽ ֹפעֲ לי ֵֽ ָּאוֶן .וַ ֵֽ ָּת ֶרם כִ ְראים ַק ְרנִ י ,בַ ִ
בַ ָּק ִמים עָּ לַי ְמר ִעים ִת ְש ֵֽ ַמ ְענָּה ָאזְ נָּי .צַ ִדיק כ ַָּתמָּ ר יִפְ ָּרח ,כְ ֵֽ ֶא ֶרז בַ לְ בָּ נוֹן
ֹלהינּו יַפְ ִֵֽריחּו .עוֹד יְנּובּון בְ שיבָּ ה,
י ְִשגֶהְ .שתּולִ ים בְ בית ְי ָּי ,בְ חַ ְצרוֹת אֱ ֵֽ
צּורי וְ ֹלא עַ וְ ֵֽ ָּל ָּתה ב ֹו.
ְדשנִ ים וְ ַרעֲ נַנִ ים י ְִהיּו .לְ הַ גִ יד כִ י י ָָּּשר ְי ָּיִ ,
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ְי ָּי ָּמלְָּך גאּות לָּבש ,לָּבש ְי ָּי עֹז ִה ְת ַאזָּרַ ,אף ִתכוֹן תבל בַ ל ִתמוֹט .נָּכוֹן
כִ ְסאֲ ָך מָאז ,מע ֹולָּם ֵֽ ָּא ָּתה .נ ְָּשאּו נְ הָּ רוֹת ְי ָּי ,נ ְָּשאּו נְ הָּ רוֹת ק ֹולָּם ,י ְִשאּו
נְ הָּ רוֹת ָּדכְ ָּיםִ .מקֹלוֹת ֵֽ ַמיִם ַרבִ ים ַא ִד ִירים ִמ ְשבְ רי יָּם ,אַ ִדיר בַ מָּ רוֹם ְי ָּי.
יתָך ֵֽ ָּנאֲ וָּ ה ֵֹֽקדֶ שְ ,י ָּי לְ אֵֹֽ ֶרְך י ִָּמים.
עד ֵֽ ֶֹתיָך נֶאֶ ְמנּו ְמאֹד לְ ב ְ

ערבית לשבת ויום טוב
Chemâ Israël et ses bénédictions
Première bénédiction (Création) :

ֹלהינּו ֵֽ ֶמלְֶך הָּ ע ֹולָּם ,אֲ ֶשר בִ ְדבָּ ר ֹו מַ עֲ ִריב עֲ ָּרבִ ים,
בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי ,אֶ ֵֽ
בְ חָּ כְ מָּ ה פו ֵֹֽתחַ ְשעָּ ִריםּ ,ובִ ְתבּונָּה ְמ ַשנֶה ִע ִתיםּ ,ומַ חֲ לִ יף אֶ ת
ּומסַ דר אֶ ת הַ כ ֹוכָּבִ ים בְ ִמ ְש ְמרוֹתיהֶ ם בָּ ָּר ִֵֽקיעַ כִ ְרצוֹנ ֹו.
הַ זְ מַ נִ יםְ ,
בוֹרא יוֹם וָּ ֵֽ ָּל ְילָּה ,גוֹלל אוֹר ִמפְ ני ֵֹֽח ֶשְך ,וְ ֵֹֽח ֶשְך ִמפְ ני אוֹר.
ּומבִ יא ֵֽ ָּל ְילָּהּ ,ומַ בְ ִדיל בין יוֹם ּובין ֵֽ ָּל ְילָּהְ ,י ָּי ְצבָּ אוֹת
ּומַ עֲ בִ יר יוֹם ֵֽ
ְשמ ֹו .אל חַ י וְ ַקיָּםָּ ,ת ִמיד י ְִמלוְֹך עָּ ֵֽלינּו לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד .בָּ רּוְך אַ ָּתה
ְי ָּי ,הַ מַ עֲ ִריב עֲ ָּרבִ ים.
Seconde bénédiction (révélation) :
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ּומ ְצוֹת ,חֻ ִקים
ָאהבְ ָּת ,תו ָֹּרה ִ
ַאהֲ בַ ת ע ֹולָּם בית י ְִש ָּראל עַ ְמָך ֵֽ ָּ
קּומנּו
ֹלהינּו ,בְ ָּשכְ ֵֽבנּו ּובְ ֵֽ
ּומ ְשפָּ ִטים או ֵֽ ָֹּתנּו לִ ֵֽ ַמ ְד ָּת .עַ ל כן ְי ָּי אֱ ֵֽ
ִ
נ ִֵָּֽשיחַ בְ חֻ ֵֽ ֶקיָך ,וְ נִ ְשמַ ח בְ ִדבְ רי תו ָֹּר ֵֽ ֶתָך ּובְ ִמ ְצו ֵֽ ֶֹתיָך לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד .כִ י
הם חַ ֵֽיינּו וְ אֵֹֽ ֶרְך י ֵָּֽמינּוּ ,ובָּ הֶ ם נ ְֶהגֶה יוֹמָּ ם וָּ ֵֽ ָּל ְילָּה ,וְ ַאהֲ בָּ ְתָך ַאל
ָּת ִסיר ִמ ֵֽ ֶמנּו לְ ע ֹול ִָּמים .בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי ,אוֹהב עַ מ ֹו י ְִש ָּראל.
אל ֵֽ ֶמלְֶך

נֶאֱ מָּ ןSi on est seul on ajoute :

ֹלהינּוְ ,י ָּי אֶ חָּ ד.
ְשמַ ע י ְִש ָּראלְ ,י ָּי אֱ ֵֽ
בָּ רּוְך שם כְ בוֹד מַ לְ כּות ֹו לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד.
1er paragraphe : amour pour Dieu et pour la Tora

אֹדָך .וְ הָּ יּו
ֹלהיָך ,בְ כָּל לְ בָּ בְ ָךּ ,ובְ כָּל נַפְ ְשָךּ ,ובְ כָּל ְמ ֵֽ ֶ
וְ ָאהַ בְ ָּת את ְי ָּי אֱ ֵֽ ֶ
הַ ְדבָּ ִרים הָּ ֵֽאלֶה ,אֲ ֶשר ָאנֹ כִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ יוֹם ,עַ ל לְ בָּ ֵֽ ֶבָך .וְ ִשנַנְ ָּתם לְ בָּ ֵֽ ֶניָך,
קּומָך.
יתָךּ ,ובְ לֶכְ ְתָך בַ ֵֽ ֶד ֶרְךּ ,ובְ ָּשכְ בְ ָךּ ,ובְ ֵֽ ֶ
וְ ִדבַ ְר ָּת בָּ ם ,בְ ִשבְ ְתָך בְ ב ֵֽ ֶ
ּוק ַש ְר ָּתם לְ אוֹת עַ ל י ֵֽ ֶָּדָך ,וְ הָּ יּו לְ טֹטָּ פֹ ת בין עי ֵֽ ֶניָךּ .וכְ ַתבְ ָּתם עַ ל ְמזֻזוֹת
ְ
יתָך ּובִ ְשעָּ ֵֽ ֶריָך.
ב ֵֽ ֶ
Chemâ Israël Adonaï élohéinou, Adonaï èhad.
à voix basse : Baroukh chèm kevod malkhouto le-ôlam va-èd.

Ve-ahavta èt Adonaï èlohékha, be-khol levav'kha ou-ve-khol nafchekha ou-ve-khol
meodékha. Ve-hayou ha-devarim ha-élè, achèr anokhi metsavekha ha-yom âl
'levavèkha. Ve-chinantam le-vanèkha ve-dibarta bam, be-chivtekha be-véytèkha ou-vlèkhtekha va-dèrèkh, ou-v'chokh'bekha ou-v'-koumèkha. Ou-k'chartam le-ot âl
yadèkha, ve-hayou le-totafot bèin éinèkha. Ou-kh’tavtam âl mezouzot beitèkha ou-vicheârèkha.
2e paragraphe: responsabilité collective

וְ הָּ יָּה ִאם ָּשמֵֹֽ עַ ִת ְש ְמעּו אֶ ל ִמ ְצו ַֹתי ,אֲ ֶשר ָאנֹ כִ י ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶם הַ יוֹם,
לְ ַאהֲ בָּ ה אֶ ת ְי ָּי אֱ ֹלהיכֶם ּולְ עָּ בְ ד ֹו ,בְ כָּל לְ בַ בְ כֶם ּובְ כָּל נַפְ ְשכֶם .וְ נ ַָּת ִתי
ָאספְ ָּת ְד ָּג ֵֽ ֶנָך וְ ִתיר ְֹשָך וְ י ְִצהָּ ֵֽ ֶרָך.
ּומלְ קוֹש ,וְ ַ
ַאר ְצכֶם בְ ִעת ֹו ,יו ֶֹרה ַ
ְמ ַטר ְ
וְ נ ַָּת ִתי ֵֽע ֶשב בְ ָּש ְדָך לִ בְ הֶ ְמ ֵֽ ֶתָך ,וְ ָאכַלְ ָּת וְ ָּש ֵֽ ָּב ְע ָּתִ .ה ָּש ְמרּו ָּלכֶם פֶ ן יִפְ ֶתה
יתם לָּהֶ ם .וְ חָּ ָּרה ַאף
ֹלהים אֲ ח ִרים וְ ִה ְש ַתחֲ וִ ֶ
לְ בַ בְ כֶם ,וְ ַס ְר ֶתם וַ עֲ בַ ְד ֶתם אֱ ִ
ְי ָּי בָּ כֶם ,וְ עָּ צַ ר אֶ ת הַ ָּש ֵֽ ַמיִם וְ ֹלא י ְִהיֶה ָּמטָּ ר ,וְ הָּ אֲ ָּדמָּ ה ֹלא ִתתן אֶ ת
יְבּולָּּה ,וַ אֲ בַ ְד ֶתם ְמה ָּרה מעַ ל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ הַ טֹבָּ ה אֲ ֶשר ְי ָּי נֹ תן ָּלכֶם .וְ ַש ְמ ֶתם
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ּוק ַש ְר ֶתם אֹ ָּתם לְ אוֹת עַ ל
אֶ ת ְדבָּ ַרי ֵֽאלֶה עַ ל לְ בַ בְ כֶם וְ עַ ל נַפְ ְשכֶםְ ,
אֹתם אֶ ת בְ ניכֶם לְ ַדבר בָּ ם,
י ְֶדכֶם ,וְ הָּ יּו לְ טו ָֹּטפֹ ת בין עיניכֶם .וְ לִ ַמ ְד ֶתם ָּ
קּומָךּ .וכְ ַתבְ ָּתם עַ ל ְמזּוזוֹת
יתָךּ ,ובְ לֶכְ ְתָך בַ ֵֽ ֶד ֶרְךּ ,ובְ ָּשכְ בְ ָךּ ,ובְ ֵֽ ֶ
בְ ִשבְ ְתָך בְ ב ֵֽ ֶ
יתָך ּובִ ְשעָּ ֵֽ ֶריָך .לְ ֵֽ ַמעַ ן י ְִרבּו יְמיכֶם וִ ימי בְ ניכֶם עַ ל הָּ אֲ ָּדמָּ ה אֲ ֶשר נִ ְשבַ ע
ב ֵֽ ֶ
ְי ָּי לַאֲ בֹתיכֶם לָּתת לָּהֶ ם ,כִ ימי הַ ָּש ֵֽ ַמיִם עַ ל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ.
3e paragraphe : la sainteté par la discipline des mitsvot

וַ ֵֽ ֹיאמֶ ר ְי ָּי אֶ ל מֹ ֶשה לאמֹ רַ .דבר אֶ ל בְ ני י ְִש ָּראל וְ ָאמַ ְר ָּת אֲ להֶ ם ,וְ עָּ שּו
יצת הַ ָּכנָּף פְ ִתיל
יצת עַ ל כַנְ פי בִ גְ דיהֶ ם לְ ֹדר ָֹּתם ,וְ נ ְָּתנּו עַ ל ִצ ִ
לָּהֶ ם ִצ ִ
יתם אֹת ֹו ּוזְ כ ְַר ֶתם אֶ ת כָּל ִמ ְצוֹת ְי ָּי,
יצתְּ ,ור ִא ֶ
ְת ֵֽכלֶת .וְ הָּ יָּה ָּלכֶם לְ ִצ ִ
אֹתם ,וְ ֹלא ָּת ֵֽתּורּו ַאחֲ רי לְ בַ בְ כֶם וְ ַאחֲ רי עיניכֶם ,אֲ ֶשר אַ ֶתם
יתם ָּ
וַ עֲ ִש ֶ
ִיתם ְקד ִֹשים
יתם אֶ ת כָּל ִמ ְצו ָֹּתי ,וִ ְהי ֶ
זֹנִ ים ַאחֲ ריהֶ ם .לְ ֵֽ ַמעַ ן ִתזְ כְ רּו וַ עֲ ִש ֶ
אתי אֶ ְתכֶם מ ֵֽ ֶא ֶרץ ִמצְ ֵֽ ַריִם,
לאֹלהיכֶם .אֲ נִ י ְי ָּי אֱ ֹלהיכֶם ,אֲ ֶשר הו ֵֹֽצ ִ
אֹלהים ,אֲ נִ י ְי ָּי אֱ ֹלהיכֶם.
לִ ְהיוֹת ָּלכֶם ל ִ
Bénédiction succédant à la lecture du Shéma Israël : L’accent est mis sur l’éternité de la vérité et du
lien entre Israël et Dieu et parle de l’espoir d’une rédemption future.

ֹלהינּו וְ אין זּולָּת ֹו,
אֱ מֶ ת וֶאֱ מּונָּה כָּל זֹאת ,וְ ַקיָּם עָּ ֵֽלינּו ,כִ י הּוא ְי ָּי אֱ ֵֽ
וַ אֲ ֵֽ ַנ ְחנּו י ְִש ָּראל עַ מ ֹו .הַ פו ֵֹֽדנּו ִמיַד ְמלָּכִ ים ,מַ לְ ֵֽכנּו הַ גוֹאֲ ֵֽלנּו ִמכַף כָּל
יצים .הָּ אל הַ נִ פְ ָּרע ֵֽ ָּלנּו ִמצָּ ֵֽרינּו ,וְ הַ ְמ ַשלם גְ מּול לְ כָּל אֹ יְבי נַפְ ֵֽשנּו,
הֶ עָּ ִר ִ
הָּ ע ֶֹשה גְ דוֹלוֹת עַ ד אין ֵֽח ֶקר ,וְ נִ פְ לָּאוֹת עַ ד אין ִמ ְספָּ ר .הַ ָּשם נַפְ ֵֽשנּו
יכנּו עַ ל בָּ מוֹת א ֹוי ְֵֽבינּו ,וַ ֵֽ ָּי ֶרם
בַ ַחיִים ,וְ ֹלא נ ַָּתן ַלמוֹט ַרגְ ֵֽלנּו .הַ ַמ ְד ִר ֵֽ
ֹנְאינּו .הָּ ֵֹֽע ֶשה ֵֽ ָּלנּו נִ ִסים ּונְ ָּקמָּ ה בְ פַ ְרעֹה ,אוֹתוֹת
ַק ְר ֵֽננּו עַ ל כָּל שו ֵֽ
ַאד ַמת בְ ני ָּחם .הַ ַמכֶה בְ עֶ בְ ָּרת ֹו כָּל בְ כוֹרי ִמ ְצ ֵֽ ָּריִם ,וַ יוֹצא
ּומוֹפְ ִתים בְ ְ
אֶ ת עַ מ ֹו י ְִש ָּראל ִמת ֹוכָּם לְ חרּות ע ֹולָּם .הַ ַמעֲ בִ יר בָּ נָּיו בין גִ זְ רי יַם סּוף,
בּורת ֹו,
אֶ ת רו ְֹדפיהֶ ם וְ אֶ ת שוֹנְ איהֶ ם בִ ְתהוֹמוֹת ִטבַ ע .וְ ָּראּו בָּ נָּיו גְ ָּ
מֹשה ּובְ ני י ְִש ָּראל
ִשבְ חּו וְ הוֹדּו לִ ְשמ ֹוּ .ומַ לְ כּות ֹו בְ ָּרצוֹן ִקבְ לּו עֲ ליהֶ םֶ ,
ָאמרּו ֻכלָּם:
לְ ָך עָּ נּו ִש ָּירה בְ ִש ְמחָּ ה ַרבָּ ה ,וְ ְ
ִמי כָּמֵֹֽ כָּה בָּ אלִ ם ְי ָּיִ ,מי כָּמֵֹֽ כָּה נ ְֶא ָּדר בַ ֵֹֽקדֶ ש ,נו ָֹּרא ְת ִהֹּלתֵֹֽ ,עשה ֵֽ ֶפלֶא.
ָאמרּוְ :י ָּי י ְִמלוְֹך
מֹשה ,זֶה אלִ י עָּ נּו וְ ְ
כּותָך ָּראּו בָּ ֵֽ ֶניָך ,בו ֵֹֽקעַ יָּם לִ פְ ני ֶ
ַמלְ ְ
לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד .וְ נֶאֱ מַ ר :כִ י פָּ ָּדה ְי ָּי אֶ ת יַעֲ קֹבּ ,וגְ ָאל ֹו ִמיַד חָּ זָּק ִמ ֵֽ ֶמנּו .בָּ רּוְך
ַא ָּתה ְי ָּי ,גַָּאל י ְִש ָּראל.
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ֹלהינּו לְ ָּשלוֹם ,וְ הַ עֲ ִמ ֵֽידנּו מַ לְ ֵֽכנּו לְ חַ יִיםּ ,ופְ רוֹש עָּ ֵֽלינּו
יבנּו ְי ָּי אֱ ֵֽ
הַ ְשכִ ֵֽ
יענּו לְ ֵֽ ַמעַ ן ְש ֵֽ ֶמָך .וְ הָּ גן
סֻ כַת ְשלו ֵֽ ֶֹמָך ,וְ ַת ְק ֵֽננּו בְ עצָּ ה טוֹבָּ ה ִמלְ פָּ ֵֽ ֶניָך ,וְ הו ִֹש ֵֽ
בַ עֲ ֵֽדנּו ,וְ הָּ סר מעָּ ֵֽלינּו אוֹיבֶ ֵֽ ,דבֶ ר ,וְ ֵֽ ֶח ֶרב ,וְ ָּרעָּ ב ,וְ יָּגוֹן ,וְ הָּ סר ָּשטָּ ן
ילנּו
ִמלְ פָּ ֵֽנינּו ּומַאחֲ ֵֽרינּוּ ,ובְ צל כְ נ ֵֽ ֶָּפיָך ַת ְס ִת ֵֽירנּו ,כִ י אל שו ְֹמ ֵֽרנּו ּומַ צִ ֵֽ
אתנּו ּובו ֵֹֽאנּו ,לְ חַ יִים
ּושמוֹר צ ֵֽ
ֵֽ ָּא ָּתה ,כִ י אל ֵֽ ֶמלְֶך ַחנּון וְ ַרחּום ֵֽ ָּא ָּתהְ ,
ּולְ ָּשלוֹם ,מעַ ָּתה וְ עַ ד ע ֹולָּםּ .ופְ רוֹש עָּ ֵֽלינּו סֻ כַת ְשלו ֵֽ ֶֹמָך .בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי,
ְרּוש ֵֽ ָּליִם.
הַ פוֹרש סֻ כַת ָּשלוֹם עָּ ֵֽלינּו וְ עַ ל כָּל עַ מ ֹו י ְִש ָּראל וְ עַ ל י ָּ
 :shabbatוְ ָּש ְמרּו בְ ני י ְִש ָּראל אֶ ת הַ ַשבָּ ת ,לַעֲ שוֹת אֶ ת הַ ַשבָּ ת לְ ֹדר ָֹּתם
בְ ִרית ע ֹולָּם .בינִ י ּובין בְ ני י ְִש ָּראל אוֹת ִהיא לְ ע ֹולָּם ,כִ י ֵֽש ֶשת י ִָּמים
עָּ ָּשה ְי ָּי אֶ ת הַ ָּש ֵֽ ַמיִם וְ אֶ ת הָּ ֵֽ ָּא ֶרץּ ,ובַ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י ָּשבַ ת וַ ִינָּפַ ש.
Ve-chamrou vené Israël èt ha-chabbat laâssot èt ha-chabbat le-dorotam brit ôlam.
Béini ou-véin bené Israël ot hi le-ôlam, ki chèchèt yamim âssa Adonaï èt ha-chamaïm
ve-èt ha-arèts, ou-va-yom ha cheviï, chavat va-yinafach.

AMIDA DU VENDREDI SOIR
)(Hol ha-moêd inclus, Yom Tov exclu

אֲ ֹדנָּי ְשפָּ ַתי ִתפְ ָּתח ּופִ י יַגִ יד ְת ִהל ֵֽ ֶָּתָך.

ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בו ֵֹֽתינּו ,אֱ ֹלהי ַאבְ ָּרהָּ ם ,אֱ ֹלהי יִצְ חָּ ק,
בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי אֱ ֵֽ
ואֹלהי יַעֲ קֹב ,הָּ אל הַ גָּדוֹל הַ גִ בוֹר וְ הַ נו ָֹּרא ,אל עֶ לְ יוֹן ,גוֹמל חֲ סָּ ִדים
טוֹבִ ים ,וְ קֹנה הַ כֹל ,וְ זוֹכר ַח ְסדי ָאבוֹתּ ,ומבִ יא גוֹאל לִ בְ ני בְ ניהֶ ם ,לְ ֵֽ ַמעַ ן
ְשמ ֹו בְ ַאהֲ בָּ הֶ ֵֽ .מלְֶך עוֹזר ּומו ִֵֹֽשיעַ ּומָּ גן .בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי ,מָּ גן ַאבְ ָּרהָּ ם.
ַא ָּתה גִ בוֹר לְ ע ֹולָּם אֲ ֹדנָּיְ ,מחַ יה מ ִתים ֵֽ ַא ָּתהַ ,רב לְ הו ִֵֹֽשיעַ ( .בחורף:
ּוח ּומו ִֹריד הַ ֵֽ ֶג ֶשםְ ).מכַלְ כל ַחיִים בְ ֵֽ ֶחסֶ דְ ,מחַ יה מ ִתים
ַמ ִשיב הָּ ֵֽר ַ
ּומ ַקים
סּוריםְ ,
בְ ַרחֲ ִמים ַרבִ ים ,סוֹמְך נוֹפְ לִ ים ,וְ רוֹפא חוֹלִ יםּ ,ומַ ִתיר אֲ ִ
ּומי ֵֽדוֹמֶ ה לְָּךֶ ֵֽ ,מלְֶך מ ִמית
אֱ מּונָּת ֹו לִ ישני עָּ פָּ רִ ,מי כ ֵָּֽמוָֹך ֵֽ ַבעַ ל גְ בּורוֹת ִ
יח יְשּועָּ ה .וְ נֶאֱ מָּ ן אַ ָּתה לְ הַ חֲ יוֹת מ ִתים .בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי,
ּומ ְצ ִֵֽמ ַ
ּומ ַחיֶה ַ
ְ
ְמחַ יה הַ מ ִתים.
ּוקדו ִֹשים בְ כָּל יוֹם יְהַ לְ לֵֽ ּוָך ֵֽ ֶסלָּה .בָּ רּוְך אַ ָּתה
ַא ָּתה ָּקדוֹש וְ ִש ְמָך ָּקדוֹשְ ,
ְי ָּי ,הָּ אל הַ ָּקדוֹש.
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ַא ָּתה ִק ֵֽ ַד ְש ָּת אֶ ת יוֹם הַ ְשבִ יעִ י לִ ְש ֵֽ ֶמָךַ ,תכְ לִ ית מַ עֲ שה ָּש ֵֽ ַמיִם וָּ ֵֽ ָּא ֶרץ,
ּוב ַרכְ ת ֹו ִמכָּל הַ י ִָּמים ,וְ ִק ַד ְשת ֹו ִמכָּל הַ זְ מַ נִ ים ,וְ כן כָּתּוב בְ תו ָֹּר ֵֽ ֶתָך:
יעי ְמלַאכְ ת ֹו
ֹלהים בַ יוֹם הַ ְשבִ ִ
וַ ְיכֻלּו הַ ָּש ֵֽ ַמיִם וְ הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ וְ כָּל ְצבָּ ָאם .וַ ְיכַל אֱ ִ
יעיִ ,מכָּל ְמלַאכְ ת ֹו אֲ ֶשר עָּ ָּשה .וַ י ֵֽ ְָּב ֶרְך
אֲ ֶשר עָּ ָּשה ,וַ י ְִשבֹת בַ י ֹום הַ ְשבִ ִ
יעי וַ י ְַקדש אֹת ֹו ,כִ י ב ֹו ָּשבַ ת ִמכָּל ְמלַאכְ ת ֹו ,אֲ ֶשר
ֹלהים אֶ ת יוֹם הַ ְשבִ ִ
אֱ ִ
ֹלהים לַעֲ שוֹת.
בָּ ָּרא אֱ ִ
נּוח ֵֽתנּוַ ,ק ְד ֵֽשנּו בְ ִמצְ ו ֵֽ ֶֹתיָך ,וְ תן חֶ לְ ֵֽקנּו
ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בו ֵֹֽתינּוְ ,רצה בִ ְמ ָּ
אֱ ֵֽ
טּובָך ,וְ ַש ְמ ֵֽחנּו בִ ישּועָּ ֵֽ ֶתָך ,וְ טַ הר לִ ֵֽבנּו לְ עָּ בְ ְדָך
בְ תו ָֹּר ֵֽ ֶתָךַ ,שבְ ֵֽענּו ִמ ֵֽ ֶ
ֹלהינּו בְ ַאהֲ בָּ ה ּובְ ָּרצוֹן ַשבַ ת ָּק ְד ֵֽ ֶשָך ,וְ יָּנֵֽ ּוחּו בָּ ּה
ילנּו ְי ָּי אֱ ֵֽ
בֶ אֱ מֶ ת ,וְ הַ נְ ִח ֵֽ
י ְִש ָּראל ְמ ַק ְדשי ְש ֵֽ ֶמָך .בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּיְ ,מ ַקדש הַ ַשבָּ ת.

ֹלהינּו ,בְ עַ ְמָך י ְִש ָּראל ּובִ ְתפִ ל ָָּּתם ,וְ הָּ שב אֶ ת הָּ עֲ בוֹדָּ ה
ְרצהְ ,י ָּי אֱ ֵֽ
ּותפִ ל ָָּּתם בְ ַאהֲ בָּ ה ְת ַקבל בְ ָּרצוֹן,
יתָך ,וְ ִאשי י ְִש ָּראלְ ,
לִ ְדבִ יר ב ֵֽ ֶ
ּות ִהי לְ ָּרצוֹן ָּת ִמיד עֲ בו ַֹדת י ְִש ָּראל עַ ֵֽ ֶמָך.
ְ
)À Roch Hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd (Pèssah ou Souccot

ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בו ֵֹֽתינּו ,יַעֲ לֶה וְ ָּיבֹא ,וְ י ִֵַֽגיעַ  ,וְ י ָּראֶ ה ,וְ י ָּרצֶ ה ,וְ י ִָּשמַ ע ,וְ יִפָּ קד ,וְ ִיזָּכר זִ כְ רו ֵֹֽננּו
אֱ ֵֽ
ְרּוש ֵֽ ַליִם ִעיר ָּק ְד ֵֽ ֶשָך ,וְ זִ כְ רוֹן
ּופִ ְקדו ֵֹֽננּו ,וְ זִ כְ רוֹן אֲ בו ֵֹֽתינּו ,וְ זִ כְ רוֹן מָּ ִֵֽשיחַ בֶ ן ָּדוִ ד עַ בְ ֵֽ ֶדָך ,וְ זִ כְ רוֹן י ָּ
כָּל עַ ְמָך בית י ְִש ָּראל לְ פָּ ֵֽ ֶניָך ,לִ פְ ליטָּ ה ,לְ טוֹבָּ ה ,לְ חן ּולְ ֵֽ ֶחסֶ ד ּולְ ַרחֲ ִמים ,לְ חַ יִים ּולְ ָּשלוֹם ,בְ יוֹם
לְ רֹאש חֹדֶ ש :רֹאש הַ ֵֹֽחדֶ ש הַ זֶה.
חַ ג הַ מַ צוֹת הַ זֶה.
לְ פֶ סַ ח:
חַ ג הַ סֻ כוֹת הַ זֶה.
לְ סֻ כוֹת:
יענּו ב ֹו לְ חַ יִיםּ .ובִ ְדבַ ר יְשּועָּ ה
ֹלהינּו ,ב ֹו לְ טוֹבָּ הּ ,ופָּ ְק ֵֽדנּו ב ֹו לִ בְ ָּרכָּה ,וְ הו ִֹש ֵֽ
זָּכְ ֵֽרנּוְ ,י ָּי אֱ ֵֽ
יענּו ,כִ י א ֵֽ ֶליָך ע ֵֽינינּו ,כִ י אל ֵֽ ֶמלְֶך חַ נּון וְ ַרחּום ֵֽ ָּא ָּתה.
וְ ַרחֲ ִמים ,חּוס וְ חָּ ֵֽננּו ,וְ ַרחם עָּ ֵֽלינּו וְ הו ִֹש ֵֽ

וְ ֶתחֱ ֵֽ ֶזינָּה ע ֵֽינינּו בְ שּובְ ָך לְ ִציוֹן בְ ַרחֲ ִמים .בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי ,הַ מַ חֲ זִ יר ְשכִ ינָּת ֹו
לְ ִציוֹן.
ֹלהינּו ואֹלהי אֲ בו ֵֹֽתינּו ,לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד,
מו ִֹדים אֲ ֵֽ ַנ ְחנּו לְָּךָּ ,ש ַא ָּתה הּואְ ,י ָּי אֱ ֵֽ
צּור ַח ֵֽיינּוָּ ,מגן י ְִש ֵֽענּוַ ,א ָּתה הּוא לְ דוֹר וָּ דוֹר ,נֵֽ וֹדֶ ה לְ ָך ּונְסַ פר ְת ִהל ֵֽ ֶָּתָך,
נִסיָך
סּורים בְ י ֵֽ ֶָּדָך ,וְ עַ ל נִ ְשמו ֵֹֽתינּו הַ פְ קּודוֹת לְָּך ,וְ עַ ל ֵֽ ֶ
עַ ל ַח ֵֽיינּו הַ ְמ ִ
ֶשבְ כָּל יוֹם ִע ֵֽ ָּמנּו ,וְ עַ ל נִ פְ לְ או ֵֽ ֶֹתיָך וְ טוֹבו ֵֽ ֶֹתיָך ֶשבְ כָּל עתֶ ֵֽ ,ע ֶרב וָּ ֵֹֽב ֶקר
וְ צָּ הֳ ֵֽ ָּריִם ,הַ טוֹב ,כִ י ֹלא כָּלּו ַרחֲ ֵֽ ֶמיָך ,וְ הַ ְמ ַרחם ,כִ י ֹלא ֵֽ ַתמּו חֲ סָּ ֵֽ ֶדיָך,
מע ֹולָּם ִק ִֵּֽוינּו לְָּך .וְ עַ ל ֻכלָּם י ְִתבָּ ַרְך וְ י ְִתרו ַֹמם ִש ְמָך מַ לְ ֵֽכנּו ָּת ִמיד לְ ע ֹולָּם
וָּ עֶ ד.וְ כֹל הַ חַ יִים יו ֵֹֽדּוָך ֵֽ ֶסלָּה ,וִ יהַ לְ לּו אֶ ת ִש ְמָך בֶ אֱ מֶ ת ,הָּ אל יְשּועָּ ֵֽתנּו
וְ עֶ זְ ָּר ֵֽתנּו ֵֽ ֶסלָּה .בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי ,הַ טוֹב ִש ְמָך ּולְ ָך נָּאֶ ה לְ הוֹדוֹת.
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ָּשלוֹם ָּרב עַ ל י ְִש ָּראל עַ ְמָך ָּת ִשים לְ ע ֹולָּם ,כִ י אַ ָּתה הּוא ֵֽ ֶמלְֶך ָאדוֹן לְ כָּל
הַ ָּשלוֹם .וְ טוֹב בְ עי ֵֽ ֶניָך לְ בָּ רְך אֶ ת עַ ְמָך י ְִש ָּראל בְ כָּל עת ּובְ כָּל ָּשעָּ ה
בִ ְשלו ֵֽ ֶֹמָך .בָּ רּוְך אַ ָּתה ְי ָּי ,הַ ְמבָּ רְך אֶ ת עַ מ ֹו י ְִש ָּראל בַ ָּשלוֹם.
צּורי וְ גוֹאֲ לִ י).
(י ְִהיּו לְ ָּרצוֹן ִא ְמרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָּ ֵֽ ֶניָךְ ,י ָּי ִ
ּושפָּ ַתי ִמ ַדבר ִמ ְרמָּ ה ,וְ לִ ְמ ַקלְ לַי נַפְ ִשי ִתדֹם ,וְ נַפְ ִשי
אֱ ֹלהַ י ,נְ צוֹר לְ שוֹנִ י מ ָּרעְ ,
כֶעָּ פָּ ר ַלכֹל ִת ְהיֶה .פְ ַתח לִ בִ י בְ תו ָֹּר ֵֽ ֶתָךּ ,ובְ ִמ ְצו ֵֽ ֶֹתיָך ִת ְרדוֹף נַפְ ִשי .וְ כָּל הַ חו ְֹשבִ ים
עָּ לַי ָּרעָּ הְ ,מה ָּרה הָּ פר עֲ צָּ ָּתם וְ ַקלְ קל מַ חֲ ַשבְ ָּתם .עֲ שה לְ ֵֽ ַמעַ ן ְש ֵֽ ֶמָך ,עֲ שה לְ ֵֽ ַמעַ ן
ידיָך ,הו ִֵֹֽשיעָּ ה
י ְִמי ֵֽ ֶנָך ,עֲ שה לְ ֵֽ ַמעַ ן ְקדֻ ָּש ֵֽ ֶתָך ,עֲ שה לְ ֵֽ ַמעַ ן תו ָֹּר ֵֽ ֶתָך .לְ ֵֽ ַמעַ ן יחָּ לְ צּון י ְִד ֵֽ ֶ
צּורי וְ גוֹאֲ לִ י .ע ֶֹשה
י ְִמינְ ָך וַ עֲ ֵֽננִ י .י ְִהיּו לְ ָּרצוֹן ִא ְמרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָּ ֵֽ ֶניָךְ ,י ָּי ִ

ָּשלוֹם בִ ְמרוֹמָּ יו ,הּוא יַעֲ ֶשה ָּשלוֹם עָּ ֵֽלינּו ,וְ עַ ל כָּל י ְִש ָּראל ,וְ ִא ְמרּו ָאמן.
)(Fin de la Amida
Vayekhoulou :

יעי ְמלַאכְ ת ֹו
ֹלהים בַ יוֹם הַ ְשבִ ִ
וַ ְיכֻלּו הַ ָּש ֵֽ ַמיִם וְ הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ וְ כָּל ְצבָּ ָאם .וַ ְיכַל אֱ ִ
יעיִ ,מכָּל ְמלַאכְ ת ֹו אֲ ֶשר עָּ ָּשה .וַ י ֵֽ ְָּב ֶרְך
אֲ ֶשר עָּ ָּשה ,וַ י ְִשבֹת בַ יוֹם הַ ְשבִ ִ
יעי וַ י ְַקדש אֹת ֹו ,כִ י ב ֹו ָּשבַ ת ִמכָּל ְמלַאכְ ת ֹו ,אֲ ֶשר
ֹלהים אֶ ת יוֹם הַ ְשבִ ִ
אֱ ִ
ֹלהים לַעֲ שוֹת.
בָּ ָּרא אֱ ִ
Va-yekhoulou ha-chamaïm ve-ha-arèts ve-khol tseva'am. Va-yekhal èlohim ba-yom
ha-cheviî melakhto achèr âssa. Va-yichbot ba-yom ha-cheviî mi-kol melakhto achèr
âssa. Va-yevarèkh Èlohim èt yom ha-cheviî va-yekadèch oto ki vo chavat mi-kol
melakhto achèr bara èlohim laâssot.

Aleinou (hymne de conclusion) :

אשיתֶ ,שֹּלא
עָּ ֵֽלינּו לְ ַש ֵֽבחַ לַאֲ דוֹן הַ כֹל ,לָּתת גְדֻ לָּה לְ יוֹצר בְ ר ִ
עָּ ֵֽ ָּשנּו כְ גוֹיי הָּ אֲ ָּרצוֹת ,וְ ֹלא ָּש ֵֽ ָּמנּו כְ ִמ ְשפְ חוֹת הָּ אֲ ָּדמָּ הֶ ,שֹלא ָּשם
ּומ ְש ַתחֲ וִ ים
חֶ לְ ֵֽקנּו כָּהֶ ם ,וְ גֹ ָּר ֵֽלנּו כְ כָּל הֲ מ ֹונָּם ,וַ אֲ ֵֽ ַנ ְחנּו כו ְֹר ִעים ִ
ּומו ִֹדים ,לִ פְ ני ֵֽ ֶמלְֶך מַ לְ כי הַ ְמלָּכִ ים ,הַ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּואֶ .שהּוא
ּושכִ ינַת
נוֹטֶ ה ָּש ֵֽ ַמיִם וְ יֹסד ֵֽ ָּא ֶרץּ ,ומו ַֹשב י ְָּקר ֹו בַ ָּש ֵֽ ַמיִם ִמ ֵֽ ַמעַ לְ ,
ֹלהינּו אין עוֹד .אֱ מֶ ת מַ לְ ֵֽכנּוֶ ֵֽ ,אפֶ ס
עֻ ז ֹו בְ גָּבְ הי ְמרו ִֹמים ,הּוא אֱ ֵֽ
זּולָּת ֹוַ ,ככָּתּוב בְ תו ָֹּרת ֹו :וְ י ַָּד ְע ָּת הַ יוֹם וַ הֲ שב ָֹּת אֶ ל לְ בָּ ֵֽ ֶבָך ,כִ י ְי ָּי
ֹלהים בַ ָּש ֵֽ ַמים ִמ ֵֽ ַמעַ ל ,וְ עַ ל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ ִמ ֵֽ ָּתחַ ת ,אין עוֹד.
הּוא הָּ אֱ ִ
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ֹלהינּו ,לִ ְראוֹת ְמה ָּרה בְ ִתפְ ֵֽ ֶא ֶרת עֻ ֵֽ ֶזָך,
עַ ל כן נְ ַקּוֶה לְ ָך ְי ָּי אֱ ֵֽ
לְ הַ עֲ בִ יר גִלּולִ ים ִמן הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ ,וְ הָּ אֱ לִ ילִ ים כָּרוֹת ִיכָּרתּון ,לְ ַתקן
ע ֹולָּם בְ מַ לְ כּות ַש ַדי ,וְ כָּל בְ ני בָּ ָּשר י ְִק ְראּו בִ ְש ֵֽ ֶמָך ,לְ הַ פְ נוֹת א ֵֽ ֶליָך
כָּל ִר ְשעי ֵֽ ָּא ֶרץ .י ִֵַֽכירּו וְ י ְדעּו כָּל יו ְֹשבי תבל ,כִ י לְ ָך ִתכְ ַרע כָּל
ֹלהינּו יִכְ ְרעּו וְ י ֵֽ ִֹפלּו ,וְ לִ כְ בוֹד
ֵֽ ֶב ֶרְךִ ,ת ָּשבַ ע כָּל לָּשוֹן .לְ פָּ ֵֽ ֶניָך ְי ָּי אֱ ֵֽ
כּותָך ,וְ ִת ְמֹלְך עֲ ליהֶ ם
יקבְ לּו ֻכלָּם אֶ ת עוֹל מַ לְ ֵֽ ֶ
ִש ְמָך י ְָּקר י ִֵֽתנּו ,וִ ַ
ְמה ָּרה לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד .כִ י הַ מַ לְ כּות ֶשלְ ָך ִהיאּ ,ולְ ֵֽעוֹלְ מי עַ ד ִת ְמלוְֹך
בְ כָּבוֹדַ ,ככָּתּוב בְ תו ָֹּר ֵֽ ֶתָךְ ,י ָּי י ְִמֹלְך לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד .וְ נֶאֱ מַ ר ,וְ הָּ יָּה ְי ָּי
ּושמ ֹו אֶ חָּ ד.
לְ ֵֽ ֶמלְֶך עַ ל כָּל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ ,בַ יוֹם הַ הּוא י ְִהיֶה ְי ָּי אֶ חָּ דְ ,
Aléinou le-chabéah la-Adon ha-kol, latèt g’edoula le-Yotsèr beréchit, che-lo âssanou
ke-goyé ha-aratsot, ve-lo samanou ke-michpehot ha-adama, chè-lo sam hèlkénou kahèm, ve-goralénou ke-khol hamonam, va-anahnou kor'im ou-michtahavim ou-modim,
]lifné mèlèkh malkhé ha-melakhim, ha-Kadoch baroukh hou [...
Ve-néémar ve-haya Adonaï le-mèlèkh âl kol ha-arèts. Ba-yom ha-hou yihyé Adonaï
èhad ou-chemo èhad.

Yigdal :

ֹלהים ַחי וְ י ְִש ַתבַ ח ,נִ ְמצָּ א ,וְ אין עת אֶ ל ְמ ִציאּות ֹו.
יִגְ ַדל אֱ ִ
ַאחדּות ֹו.
אֶ ָּחד וְ אין י ִָּחיד כְ יִחּוד ֹו ,נ ְֶעלָּם ,וְ גַם אין סוֹף לְ ְ
אין ל ֹו ְדמּות הַ גּוף וְ אינ ֹו גּוףֹ ,לא נַעֲ רוְֹך אלָּיו ְקדֻ ָּשת ֹו.
אשית ֹו.
אשית לְ ר ִ
ַק ְדמוֹן לְ כָּל ָּדבָּ ר אֲ ָּשר נִ בְ ָּראִ ,ראשוֹן וְ אין ר ִ
ּומלְ כּות ֹו.
ִהנ ֹו אֲ דוֹן ע ֹולָּם לְ כָּל נוֹצָּ ר ,יו ֶֹרה גְ דֻ לָּת ֹו ַ
ַארת ֹו.
ֵֽ ֶשפַ ע נְ בּוָאת ֹו נְ ָּתנ ֹו ,אֶ ל ַאנְ שי ְסגֻלָּת ֹו וְ ִתפְ ְ
ּומבִ יט אֶ ת ְתמּונָּת ֹו.
ֹלא ָּקם בְ י ְִש ָּראל כְ מֹ ֶשה עוֹד ,נָּבִ יא ַ
תו ַֹרת אֱ מֶ ת נ ַָּתן לְ עַ מ ֹו אל ,עַ ל יַד נְ בִ יא ֹו נֶאֱ מַ ן בית ֹו.
ֹלא יַחֲ לִ יף הָּ אל וְ ֹלא י ִָּמיר ָּדת ֹו ,לְ ע ֹול ִָּמים ,לְ זּולָּת ֹו.
צוֹפֶ ה וְ יו ֵֹֽדעַ ְס ָּת ֵֽרינּוַ ,מבִ יט לְ סוֹף ָּדבָּ ר בְ ַק ְדמָּ ת ֹו.
גוֹמל לְ ִאיש ֵֽ ֶחסֶ ד כְ ִמפְ עָּ ל ֹו ,נוֹתן לְ ָּר ָּשע ָּרע כְ ִר ְשעָּ ת ֹו.
יחנּו ,לִ פְ דוֹת ְמ ַחכי קץ יְשּועָּ ת ֹו.
י ְִשלַח לְ קץ הַ י ִָּמין ְמ ִש ֵֽ
מ ִתים י ְַחיֶה אל בְ רֹב ַח ְסד ֹו ,בָּ רּוְך עֲ די עַ ד שם ְת ִהלָּת ֹו.
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Kiddoush du vendredi soir :

ַוי ְִהי ֶ ֶֽע ֶרב ַוי ְִהי ֶֽב ֶקר
ֹלהים
ִ ֱ ַו ְיכַל א. ַו ְיכֻּלּו הַ שָּׁ ַ ֶֽמיִם וְ הָּׁ ָּׁ ֶֽא ֶרץ וְ כָּׁל צְ בָּׁ ָּׁאם.יֹום הַ ִש ִשי
,ִשבת בַ ּיֹום הַ ְשבִ יעִ י
ְ  ַוּי,בַ ּיֹום הַ ְשבִ יעִ י ְמלַאכְ ּתֹו אֲ שֶ ר עָּׁ שָּׁ ה
ֹלהים ֶאת יֹום הַ ְשבִ יעִ י
ִ ֱ ַוי ָּׁ ְֶֽב ֶרְך א.ִמכָּׁל ְמלַאכְ ּתֹו אֲ שֶ ר עָּׁ שָּׁ ה
ֹלהים
ִ ֱ אֲ שֶ ר בָּׁ ָּׁרא א, כִ י בֹו שָּׁ בַ ת ִמכָּׁל ְמלַאכְ ּתֹו,ַוי ְַקדֵּ ש אתֹו
.ַלעֲשֹות
:בֹותי
ַ סַ בְ ִרי מָּׁ ָּׁרנָּׁן וְ ַרבָּׁ נָּׁן וְ ַר

.בֹורא פְ ִרי הַ גָּׁ ֶֽ פֶן
ֵּ ,ֹלהינּו ֶ ֶֽמלְֶך הָּׁ עֹולָּׁם
ֶֽ ֵּ ֱבָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה ְי ָּׁי א

ֹותיו וְ ָּׁ ֶֽרצָּׁ ה
ָּׁ ְשנּו בְ ִמצ
ֶֽ ָּׁ  אֲ שֶ ר ִק ְד,ֹלהינּו ֶ ֶֽמלְֶך הָּׁ עֹולָּׁם
ֶֽ ֵּ ֱבָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה ְי ָּׁי א
ילנּו זִ כָּׁרֹון לְמַ עֲשֵּ ה
ֶֽ ָּׁ  וְ שַ בַ ת ָּׁק ְדשֹו בְ ַאהֲ בָּׁ ה ּובְ ָּׁרצֹון ִהנ ְִח,ָּׁ ֶֽבנּו
יאת
ַ ִ זֵּ ֶֽ כֶר לִיצ, כִ י הּוא יֹום ְּת ִחּלָּׁה ל ְִמ ְק ָּׁר ֵּאי ֶֽקדֶ ש,אשית
ִ בְ ֵּר
 וְ שַ בַ ת,אֹותנּו ִק ַ ֶֽד ְש ָּּׁת ִמכָּׁל הָּׁ עַ ִמים
ֶֽ ָּׁ ְ כִ י ָּׁ ֶֽבנּו בָּׁ ַ ֶֽח ְר ָּּׁת ו,ִמצְ ָּׁ ֶֽריִם
. ְמ ַקדֵּ ש הַ שַ בָּׁ ת, בָּׁ רּוְך ַא ָּּׁתה ְי ָּׁי.ְּתנּו
ֶֽ ָּׁ ָּׁק ְד ְשָך בְ ַאהֲ בָּׁ ה ּובְ ָּׁרצֹון ִה ְנחַ ל
[Va-yehi êrèv, va-yehi voker], Yom ha-chichi. Va-yekhoulou ha-chamayim ve-ha-arèts ve-khol
tseva'am. Va-yekhal Èlohim ba-yom ha-cheviî melakhto achèr âssa. Va-yich’bot ba-yom hacheviî mi-kol melakhto achèr âssa. Va-yevarèkh Èlohim èt yom ha-cheviî va-yekadèch oto ki vo
chavat mi-kol melakhto achèr bara Èlohim laâssot.
Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, borè peri ha-gafèn.
Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou be-mitsvotav, ve-ratsa
vanou ve-Chabbat kodcho be-ahava ou-ve-ratson hinhilanou, zikaron le-maâssè vèrèchit, ki
hou yom tehila le-mikraé kodèch, zèkhèr l-itsiat Mitsraïm. Ki vanou vaharta ve-otanou
kidachta mi-kol ha-âmim. Ve-Chabbat kodchèkha be-ahava ou-ve-ratson hinhaltanou.
Baroukh ata Adonaï, mekadèch ha-Chabbat.
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